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NA POCZĄTEK

Przed nami sezon grzewczy 2017/2018. Statystyki z ubiegłych lat

pokazujà, ˝e smutnà prawidłowoÊcià okresu jesienno-zimowego 

sà Êmiertelne ofiary tlenku w´gla. Jedna z przyczyn tego stanu rzeczy 

to nieprawidłowoÊci w eksploatacji urzàdzeƒ grzewczych. Przybli˝amy t´

problematyk´ z dwóch perspektyw. W rozmowie z mistrzem

kominiarskim i prezesem Krajowej Izby Kominiarzy Marcinem

Ziombskim mowa o grzechach właÊcicieli domów. W artykule

Zbigniewa Tałacha i Jacka Piechockiego zaÊ – o nowej normie, 

która ma podnieÊç standardy bezpieczeƒstwa zwiàzane z eksploatacjà

kominów i systemów kominowych, a w perspektywie ograniczyç 

tzw. po˝ary odkominowe.

Zapraszamy do zapoznania si´ z nietypowà stra˝ackà inwestycjà. 

To gdaƒski poligon ratowniczy, obiekt wyró˝niajàcy si´ na tle innych.

Jest przeznaczony nie tylko dla stra˝aków, lecz tak˝e ich czworono˝nych

pomocników. A za jego koncepcjà i konstrukcjà stojà doÊwiadczeni

praktycy. Co mo˝na çwiczyç na poligonie i dla kogo został 

on zbudowany, piszà Michał Szalc i Katarzyna Wodniak.

Warto tak˝e zapoznaç si´ z artykułem Karola Mojskiego. Przybli˝a 

on tematyk´ budynków inwentarskich. Nowoczesne obiekty tego typu

wraz z przyległà infrastrukturà to coraz cz´stszy element naszego

krajobrazu. Jak sà konstruowane, jak zabezpieczane i z jakimi

zagro˝eniami si´ wià˝à, powinien wiedzieç ka˝dy stra˝ak. 

JeÊli uwa˝asz, ˝e skoro nie masz konta na Facebooku, to nie

istniejesz w social mediach – jesteÊ w bł´dzie. Tylko wÊród 15 milionów

u˝ytkowników Facebooka w Polsce ka˝dego dnia tysiàce osób

dyskutujà o tobie i twojej firmie. Innymi słowy, nawet jeÊli ciebie tam 

nie ma, to twoja firma w social mediach jest, tyle ˝e nikt nie kontroluje

jej wizerunku – pisze Przemysław Przybylski w pierwszej cz´Êci

poradnika, jak dobrze prowadziç profil w mediach społecznoÊciowych.

Lektura obowiàzkowa dla wszystkich stra˝aków zawodowo zajmujàcych

si´ obsługà tego typu mediów oraz prywatnych u˝ytkowników.

Na koniec polecamy wycieczk´ do muzeum filumenistycznego

w Bystrzycy Kłodzkiej. Dla Pawła Rochali wizyta w nim stała si´

pretekstem do opisu dziejów ognia i podpalania...

Zapraszamy do lektury!



„Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” to
projekt realizowany w ramach Programu Infrastruktura

i Środowisko 2014-2020. Jego wartość wynosi 200 mln zł,
a zaplanowany został na lata 2017- 2022.

Przedmiotem projektu są zakupy sprzętu dla służb drogowego
ratownictwa technicznego, w tym pojazdów z niezbędnym
specjalistycznym wyposażeniem – takich jak samochody
ratowniczo-gaśnicze ze zwiększonym potencjałem ratownictwa
drogowego, samochody specjalne i specjalistyczny sprzęt

do ratownictwa drogowego, samochody i sprzęt do organizacji oraz
wsparcia działań na drogach, rozlokowane w jednostkach
ratowniczo-gaśniczych PSP na terenie całego kraju, stanowiące
zabezpieczenie drogowych szlaków komunikacyjnych.

Umowę podpisali Przemysław Gorgol – p.o. dyrektor Centrum
Unijnych Projektów Transportowych oraz komendant główny PSP gen.
brygadier Leszek Suski, w obecności Jarosława Zielińskiego, sekretarza
stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

– Jeżeli coś się zdarzy na drogach, wtedy zawsze pierwsza
przy wypadkach komunikacyjnych, tak mówi statystyka
i doświadczenie, jest straż pożarna. Straż pożarna musi mieć sprzęt,
wyposażenie, narzędzia, instrumenty. I właśnie ten projekt będzie ją
wyposażał w te instrumenty lepiej niż dotąd – powiedział podczas
wystąpienia minister Zieliński. Realizacja projektu wpłynie
na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego dzięki
usprawnieniu możliwości ewakuacji osób poszkodowanych
w wypadkach na drogach oraz likwidacji skutków powstałych
zagrożeń dla życia i zdrowia, a także środowiska naturalnego
na terenie Polski. Przyczyni się do wzrostu efektywności systemu
ratownictwa na drogach realizowanego przez jednostki PSP.

TB 

Odznaczeni strażacy wyróżniają się
wieloletnią służbą, ofiarnością

i zaangażowaniem, jednak Krzyż Zasługi
za Dzielność przypadł im w udziale
za konkretne akcje ratownicze. Asp. sztab.
Robert Kołodziejski i st. str. Norbert Wysocki

(woj. mazowieckie) w lutym 2017 r.
wskoczyli do lodowatej wody, ratując
mężczyznę, który chciał popełnić
samobójstwo, skacząc z mostu do rzeki
Wkry. Podobna sytuacja spotkała sekc.
Krzysztofa Lenarta (woj. podkarpackie),

który również uratował tonącego
z lodowatej wody. Mł. ogn. Łukasz Gumułka
i st. kpt. Michał Masternak (woj. małopolskie)
wykazali się dużą odpowiedzialnością,
opanowaniem i adekwatnymi do sytuacji
działaniami podczas zatrzymanego

gwałtownie po
zaciągnięciu hamulca
bezpieczeństwa przez
pasażera pociągu
wypełnionego
tysiącem
pielgrzymów. Dzięki
profesjonalnemu
działaniu udało się
uniknąć większej
liczby
poszkodowanych. 
St. kpt. Krzysztof
Sułko (woj.
małopolskie), nie

bacząc na własne bezpieczeństwo,
pospieszył na ratunek osobie, pod którą
załamał się lód na rzece. St. asp. Wojciech
Dańda (woj. małopolskie) specjalizuje się
w ratownictwie wysokościowym i dzięki
swym umiejętnościom uratował mężczyznę,

który chciał popełnić samobójstwo, skacząc 
z 30-metrowej wieży kościelnej. 

Podczas uroczystości minister spraw
wewnętrznych i administracji wręczył także
nagrody finansowe pięciu strażakom
z województwa lubuskiego, łódzkiego,
pomorskiego, warmińsko-mazurskiego 
i SP PSP w Bydgoszczy, którzy szczególnie
wyróżnili się podczas działań ratowniczych
związanych z usuwaniem skutków silnych
wichur. Minister gratulował i dziękował
„bohaterom naszych czasów, ludziom,
którzy gotowi są poświecić własne życie
i zdrowie, żeby ratować innych”. Podkreślił,
że funkcjonariuszki i funkcjonariusze swoimi
czynami dowiedli, iż „stoją na straży
bezpieczeństwa, zdrowia i życia obywateli
naszego kraju”.

W sumie odznaczenia państwowe
otrzymało jedenastu funkcjonariuszy Policji,
siedmiu strażaków Państwowej Straży
Pożarnej i jedna funkcjonariuszka Straży
Granicznej. 20 funkcjonariuszy ze służb
podległych MSWiA odebrało nagrody
finansowe. 

W uroczystościach wzięli też udział
wiceministrowie Jarosław Zieliński i Jakub
Skiba, komendant główny Państwowej
Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski
oraz komendanci i przedstawiciele Policji,
Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu.

red.
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Siedmiu Wspaniałych
Minister spraw wewnętrznych i administracji odznaczył Krzyżami Zasługi
za Dzielność strażaków, którzy z narażeniem własnego życia ratowali innych. 
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Bezpieczniej na drogach
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Wiceminister spraw wewnętrznych
i administracji Jarosław Zieliński,

komendant główny PSP gen. brygadier Leszek
Suski, a także przedstawiciele fundacji
„Dorastaj z Nami” i „Solidarni” spotkali się
z rodzinami strażaków, którzy zginęli 25 maja
w tragicznym pożarze w Białymstoku.

Przekazali oni najbliższym strażaków
zebrane w ramach akcji środki finansowe,
w równej kwocie dla każdej z rodzin. 

Bezpośrednio po spotkaniu z bliskimi
zmarłych tragicznie strażaków odbył się
briefing prasowy. W jego trakcie wiceminister
Jarosław Zieliński podkreślił, że strażacy są
służbą nie tylko ofiarną, lecz także solidarną
w trudnych chwilach i nie zapominają
o swoich poległych kolegach oraz ich
rodzinach. Wymiernym przejawem tej
zawodowej solidarności była właśnie
zorganizowana pod kierunkiem fundacji akcja
zbiórki, mająca pomóc finansowo najbliższym
zmarłych.

Wiceminister zapewnił także, że wszystkie
świadczenia, które wynikają z przepisów,
zostały wypłacone rodzinom strażaków. 
Nie wyklucza on także kolejnej pomocy, jeżeli
okazałaby się niezbędna.

W akcję zbierania pieniędzy
zaangażowane były dwie fundacje: „Dorastaj
z Nami” oraz „Solidarni”, które działały
pod patronatem komendanta głównego
Państwowej Straży Pożarnej. Jak potwierdzili
obecni na spotkaniu przedstawiciele obu
organizacji, wpłat dokonywali zarówno
strażacy, jak i osoby prywatne oraz instytucje.
Zadeklarowali oni także, że dzieci zmarłych
strażaków będą wspierane w edukacji
do pełnoletności lub do 25. roku życia,
w zależności od tego, jak długo trwała będzie
nauka.

KW PSP w Białymstoku
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Wsparcie dla rodzin stra˝aków
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Całkowita powierzchnia budynku to prawie 348 m kw. Największą część zajmuje
pomieszczenie garażu, w którym umieszczonych zostanie część samochodów bojowych

stanowiących wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Przemyślu. Kolejnym
pomieszczeniem jest w pełni wyposażony warsztat. Przecinarka plazmowa, prasa

hydrauliczna, kompresor, spawarka, wózki
z kompletami kluczy, stoły warsztatowe
z narzędziami to tylko niektóre elementy
pozwalające strażakom na dokonywanie
drobnych remontów czy napraw.

Podczas uroczystości była także okazja,
aby podziękować strażakom za ich
codzienną służbę. Funkcjonariusze PSP
otrzymali z rąk ministra spraw
wewnętrznych i administracji Mariusza
Błaszczaka Krzyże Zasługi oraz medale
„Za Długoletnią Służbę”.

– To państwa profesjonalizm,
poświęcenie i zaangażowanie sprawiają, że
Polacy mogą czuć się bezpiecznie
– powiedział minister.

W trakcie apelu szef MSWiA wręczył
również medal „Młody Bohater”. Został nim
odznaczony Mateusz Krul. W styczniu tego
roku nastolatek uratował 29-letniego
mężczyznę, pod którym załamał się lód
na Wisłoku. Natychmiast ruszył z pomocą.
Pożyczył od łowiącego niedaleko ryby
wędkarza wędkę i podał ją tonącemu
mężczyźnie. Dzięki temu udało się
wyciągnąć go na brzeg i zapobiec tragedii.

W uroczystym apelu uczestniczyli m.in.
komendant główny PSP gen. brygadier
Leszek Suski, posłowie na Sejm RP, a także
władze samorządowe. 

KW PSP w Rzeszowie

Zmiany kadrowe

S t. bryg. Bogdan Łasica został powołany na stanowisko
mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Dotychczas pełnił funkcję jego zastępcy. 
Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1984 r.,

jako podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie. Szkołę ukończył w 1989 r., w zakresie specjalności
taktyczno-dowódczej. Wówczas rozpoczął służbę jako
wykładowca w Katedrze Taktyki i Dowodzenia SGSP i odbył staż
w Szkole Ratownictwa w Revinge w Szwecji. 

W latach 1994-1996 pełnił służbę w Wydziale Operacyjnym,
kolejno: w ówczesnej Komendzie Rejonowej PSP w Warszawie i Komendzie Wojewódzkiej PSP
województwa warszawskiego. Następnie przez 11 lat pełnił służbę w warszawskich jednostkach
ratowniczo-gaśniczych – jako zastępca dowódcy JRG 4 i dowódca JRG 9, pełniąc jednocześnie
nieetatową funkcję oficera operacyjnego miasta. W tym okresie dowodził wieloma akcjami
ratowniczo-gaśniczymi na terenie Warszawy i brał udział w organizowaniu i realizacji zabezpieczeń
dużych wydarzeń, m.in. wizyt papieży – Jana Pawła II i Benedykta XVI oraz Światowego Forum
Ekonomicznego.

W lutym 2007 r. został powołany na zastępcę komendanta miejskiego PSP m. st. Warszawy,
nadzorując do 2010 r. pion operacyjny, a następnie pion logistyki i prewencji. W tym okresie
realizował wiele odpowiedzialnych zadań służbowych, związanych m.in. z działaniami
przeciwpowodziowymi na obszarze m. st. Warszawy w 2010 r., zabezpieczeniem uroczystości
żałobnych po katastrofie smoleńskiej, konferencji i spotkań w ramach polskiej prezydencji w Unii
Europejskiej, planowaniem i realizacją zabezpieczenia EURO 2012, Szczytu Klimatycznego COP 19,
konferencji EBOR, a w ostatnim czasie szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. 

Obecnie pełni także funkcję dowódcy Mazowieckiej Brygady Odwodowej. 
red.
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Modernizacja KM PSP w PrzemyÊlu
Dzięki środkom z„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”
Komenda Miejska PSP w Przemyślu zyskała nowy budynek garażowy 
wraz z myjnią i warsztatem naprawczym.
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Nowi studenci
SGSP

Nowy rocznik studentów uroczyście
zainaugurował otwarcie roku

akademickiego 2017/2018 w Szkole Głównej
Służby Pożarniczej. Tradycyjnie odbyło się też



Najbardziej bolesne w ogólnym bilansie
strat są te dotyczące ludzi. W wyniku

ataku orkanu rannych zostało 55 osób,
wśród nich 17 strażaków. Najpoważniej 
– st. ogn. Waldemar Dubicki z KP PSP
w Miliczu na Dolnym Śląsku. 

Podobnie jak w wielu innych miejscach,
w powiecie milickim orkan zaatakował
w godzinach wieczornych, 5 października.
Oprócz najliczniejszych doniesień
o powalonych na drogi drzewach
i konarach były także i te o pozrywanych
dachach i przewodach wysokiego napięcia.
W liczbie blisko 150 wyjazdów milickich
strażaków do walki ze zniszczeniami
spowodowanymi przez orkan ten kolejny,
związany z usunięciem jeszcze jednego
drzewa tarasującego drogę krajową, miał
być wręcz rutynowy.

Tymczasem właśnie ta akcja okazała się
dramatyczna. Było tuż po godz. 20, kiedy
strażackie ekipy PSP i OSP przystąpiły
do cięcia ogromnego drzewa powalonego
w poprzek drogi. Nagle kierujący
działaniami st. sekc. Marcin Pawlak
z przerażeniem w głosie zaczął krzyczeć,

żeby uciekać, bo zaraz runie kolejne
drzewo. Jego krzyk, zagłuszony przez
warkot pracujących pił i wyjący wiatr,
usłyszał tylko jeden z dwóch
strażaków – sekc. Arkadiusz Jarecki, który
był bliżej. Poderwał się i błyskawicznie
odskoczył, ale
po kilku metrach
biegu potknął się
o gałęzie i upadł.
Na szczęście dosięgły
go tylko końcówki
gałęzi i jak się później
okazało, odniósł
jedynie
powierzchowne
obrażenia. 

Drugi strażak 
– st. ogn. Waldemar
Dubicki, który stał
dalej i był akurat
odwrócony tyłem,
niczego nie usłyszał.
Nagle zniknął pod padającym drzewem.
Na pomoc koledze natychmiast rzucili się
pozostali strażacy. Poszkodowany ratownik
był nieprzytomny, ale żył i to było w tym
momencie najważniejsze. Do miejsca
wypadku podbiegli z noszami – deską
i torbą PSP R1 pracujący w pobliżu
ochotnicy z OSP Wierzchowice. 

Krótko potem wszyscy byli już w strefie
bezpiecznej i tam poszkodowany strażak
zaczął odzyskiwać przytomność. Jego stan
zdrowia był jednak poważny. Zaczął
wymiotować krwią i dławić się, koledzy
musieli więc przede wszystkim udrożnić
jego drogi oddechowe. Niestety, ogromna
liczba zdarzeń spowodowała, że wezwana
karetka pogotowia nie nadjeżdżała. W tej
sytuacji zdecydowano, że trzeba rannego
zawieźć do szpitala strażackim
samochodem.

Komendant milickiej PSP st. kpt. Tomasz
Kopeć, który regularnie odwiedza
w szpitalu swojego podwładnego
i utrzymuje stały kontakt lekarzami, stara
się myśleć wyłącznie pozytywnie, choć
obrażenia strażaka są poważne. Lekarze już

teraz zapowiadają, że konieczna będzie
długa rehabilitacja. A to oznacza, że
potrzebne będą pieniądze, ponieważ nie
wszystkie usługi medyczne są
refundowane. Sytuacja życiowa strażaka,
który ma żonę i dwóch synów (12 i 15 lat),
może więc stać się trudna. 

Na razie z pomocą pospieszyli
komendant dolnośląskiej PSP st. bryg.
Adam Konieczny oraz komendant milickiej
PSP st. kpt. Tomasz Kopeć, którzy przyznali
poszkodowanemu zapomogi pieniężne.

Dzięki wsparciu ze strony wojewody
dolnośląskiego Pawła Hreniaka, który
odwiedził rannego strażaka w szpitalu,
przyznano mu także pomoc finansową
w formie darowizny z Fundacji KGHM. Jak
wiadomo, dolnośląscy strażacy i ratownicy
zagłębia miedziowego od lat ściśle
współpracują, czego przykładem choćby
niedawna wspólna akcja ratownicza
prowadzona na terenie zbiornika Żelazny
Most.

Z ofertą wszelkiej koniecznej pomocy
pospieszyli także koledzy, którzy
odwiedzają Waldka w szpitalu. Deklaracje
wsparcia, stosownie do potrzeb, składają
związki zawodowe, a w gronie kolegów
rozważa się utworzenie fundacji.
Oczywiście wszystko zależy od postępów
w leczeniu rehabilitacyjnym
i pojawiających się potrzeb. Co jednak
najważniejsze, już dziś ranny strażak i jego
rodzina mają świadomość, że w trudnej
sytuacji nie pozostaną sami.

Lech Lewandowski
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Cios Ksawerego 
Jeszcze nie uporaliśmy się z usuwaniem skutków sierpniowych nawałnic, a już
z początkiem października nastąpiło kolejne uderzenie żywiołu. Orkan
Ksawery, który rozszalał się głównie na terenie województw wielkopolskiego,
łódzkiego, dolnośląskiego i lubuskiego, dokonał kolejnych ogromnych
zniszczeń.
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wtedy uroczyste ślubowanie podchorążych
pierwszego rocznika.

Warunkiem dopuszczenia do ślubowania
było pomyślne ukończenie pierwszego etapu
szkolenia podstawowego w zawodzie strażak
dla strażaków w służbie kandydackiej
w ramach dwumiesięcznego zgrupowania
szkoleniowego w Przeciwpożarowej Bazie

Leśnej SGSP w Zamczysku Nowym. Akt
ślubowania od 84 podchorążych
odebrał rektor-komendant SGSP
nadbryg. 
dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP.

W uroczystości wzięli udział m.in.
minister spraw wewnętrznych
i administracji Mariusz Błaszczak,
komendant główny PSP gen. brygadier
Leszek Suski oraz przedstawiciele
środowiska akademickiego
i reprezentanci zaprzyjaźnionych
instytucji.fo
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a ewen tu al ne za rze wie po ża ru mo że do stać się
przez krat kę wen ty la cyj ną i prze wód wen ty la -
cyj ny do in nych miesz kań. Dla te go też na iw ne
jest py ta nie, po co prze glą dy ko mi niar skie w bu -
dyn kach, gdzie nie ma pro ce su spa la nia pa liw,
a tyl ko wen ty la cja. Po żar mo że po -
wstać prze cież od in nych czyn ni -
ków, choć by od czaj ni ka elek-
trycz ne go. Swo ją przy szłość wi -
dzi my więc w ochro nie bez pie -
czeń stwa lo ka to rów, a po przez
uczu la nie klien tów na po ten-
cjal ne za gro że nia dzia ła my
w ob sza rze pre wen cji spo -
łecz nej. Tu po dą ża my
zresz tą ra mię w ra mię
z PSP, gdzie – jak za uwa ży -
łem – dzia ła nia pre wen cji spo -
łecz nej w ostat nim cza sie bar dzo
się zin ten sy fi ko wa ły. 

Jak czę sto ko mi nia rze wy -
kry wa ją nie szczel ne prze wo -
dy wen ty la cyj ne czy wa dy
kon struk cyj ne ko mi nów
już na koń co wym eta -
pie – od da wa nia bu -
dyn ku do użyt ko-
wa nia?
Te go ty pu uchy bie nia

zda rza ją się znacz nie
czę ściej w bu dyn kach
jed no ro dzin nych niż
wie lo ro dzin nych.
W prak ty ce nad zór
nad bu dow nic -
twem jed no ro -
dzin nym jest dość

Pro fe sja ko mi niar ska ma wie lo wie ko wą
tra dy cję, ale czy ma też przy szło ść?
Wbrew te mu, co moż na by są dzić, za wód

ko mi nia rza nie jest za gro żo ny wy gi nię ciem,
a wręcz prze ciw nie – to za wód przy szło ści.
Zgod nie z wie lo wie ko wą tra dy cją pod sta wo wa
pra ca ko mi nia rzy po le ga na czysz cze niu prze -
wo dów ko mi no wych, dy mo wych, spa li no wych,
ale też wen ty la cyj nych. I to wła śnie prze wo dy
wen ty la cyj ne są łącz ni kiem mię dzy prze szło -
ścią a przy szło ścią. Na wet no we in we sty cje 
bu du je się w róż nych stan dar dach. Na te re nie
War sza wy po wsta ją no wo cze sne bu dyn ki
z wen ty la cją me cha nicz ną wy cią go wą, ale to
mar gi nes w ska li ca łe go kra ju. Wy star czy tyl ko
wy je chać po za War sza wę w do wol nym kie run -
ku, a prze ko na my się, że bu dow nic two jed no -
ro dzin ne i wie lo ro dzin ne opie ra się na wen -
ty la cji gra wi ta cyj nej, czy li na prze wo dach ko -
mi no wych ce ra micz nych i na od pro wa dza niu
po wie trza w spo sób gra wi ta cyj ny. Ko mi nia rze
od po wia da ją za to, aby prze wo dy wen ty la cyj ne
by ły droż ne i od pro wa dza ły zu ży te po wie trze
(nie ste ty nie za wsze liczba prze wo dów po zwa -
la na usu nię cie po wie trza ze wszyst kich po -
miesz czeń). Mu szą one speł niać wy mo gi
szczel no ści i wy ma ga nia prze ciw po ża ro we.
Stra ża cy wie dzą naj le piej, jak waż ne jest, że by
po żar w jed nym miesz ka niu, np. na par te rze, nie
prze niósł się po przez nie szczel ne prze wo dy
wen ty la cyj ne na wyż sze kon dy gna cje. 

Po żar to nie tyl ko ogień i pło mie nie, ale też
dym, tle nek wę gla i za tru cia. 
Właśnie. Ko mi nia rze wy kry wa ją ewen tu al -

ne nie szczel no ści w prze wo dach wen ty la cyj -
nych, któ re w ra zie po ża ru mo gą być przy czy ną
nie kon tro lo wa ne go roz prze strze nie nia się dy mu,

ilu zo rycz ny i cza sem do pie ro w mo men cie od -
da wa nia bu dyn ku do użyt ko wa nia oka zu je się,
że kon struk cja bu dyn ku obar czo na jest po waż -
ny mi wa da mi, na przy kład iden ty fi ku je my ele -
men ty więź by da cho wej w ko mi nie (sic!).

Spi su je my oczy wi ście ra -
port po kon trol ny wraz
z za le ce nia mi. Ko mi nia -
rze są więc de fac to
ostat nim ogni wem po -
mię dzy wy ko naw ca -
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W OGNIU PYTAŃ

O grzechach właścicieli domów, zaufaniu do kominiarzy i współpracy 
ze strażakami na rzecz prewencji społecznej w rozmowie z Marcinem Ziombskim,

mistrzem kominiarskim, prezesem Krajowej Izby Kominiarzy. 

Mamy 
wspólny ce l
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mi a użyt kow ni kiem bu dyn ku. Na dal szym eta -
pie eks plo ata cji bu dyn ków jed no ro dzin nych nie
jest le piej – mi mo że prze pi sy pra wa bu dow la -
ne go sta no wią o ko niecz no ści okre so wych prze -
glą dów, to prze pis ten nie jest prze strze ga ny. Nie
wszy scy wie dzą, że w ra zie po ża ru nie ru cho mo -
ści wąt pli we bę dzie uzy ska nie wy pła ty od szko -
do wa nia od ubez pie czy cie la, je śli nie oka że my
za świad cze nia o ak tu al nym prze glą dzie ko mi no -
wym bu dyn ku. 

Co ma ją zro bić oso by nie za do wo lo ne
z usług ko mi niar skich – z nie rze tel nej
usłu gi czy na przy kład znisz cze nia da -
chów ki pod czas prze glą du? Czy bie rze cie
za to od po wie dzial ność?
Po pierw sze, re ko men do wał bym ko rzy sta -

nie z usług ko mi nia rzy zrze szo nych
w Kra jo wej Izbie Ko mi nia rzy lub in nym
sto wa rzy sze niu o za się gu ogól no kra jo -
wym. Mo bi li zu je my swo ich czło nów
do wyż szych stan dar dów pra cy po przez
obo wiąz ko we szko le nia oraz re gu la mi -
ny, jest też moż li wość zło że nia skar gi
przez nie za do wo lo ne go z usłu gi klien ta.
Je śli sy tu acja wy ma ga zwe ry fi ko wa nia
za rzu tów na miej scu, do ko nu je my 
oglę dzin, na stęp nie spi su je my ra port.
W przy pad ku ko mi nia rzy nie zrze szo -
nych do ra dzał bym zgło sze nie szko dy
do swo je go ubez pie czy cie la, któ ry w ra -
mach rosz czeń re gre so wych bę dzie ścią -
gał na leż ność od ko mi nia rza. Każ dy ko mi niarz,
pro wa dząc dzia łal ność go spo dar czą, po wi nien
mieć ubez pie cze nie OC. Nie wy obra żam so bie,
że by mógł funk cjo no wać na ryn ku ina czej.
Cza sem pod czas pro za icz nych czyn no ści, jak
wy mia ta nie sa dzy, mo że po wstać szko da 
– choć by ko niecz ność pra nia dy wa nów. Kie dyś
po czysz cze niu ko mi na prze my sło we go ko mi -
nia rze wo zi li tacz ka mi sa dzę do miej sca jej
skła do wa nia, na gle za wiał sil ny wiatr i… 
sa dza po kry ła flo tę aut na par kin gu sa lo nu sa -
mo cho do we go. Wszyst kie mu sia ły po je chać
do myj ni. 

Czy nie bra ku je adep tów te go za wo du?
Ab so lut nie nie. W du żym stop niu to za wód

ro dzin ny, prze ka zy wa ny z po ko le nia na po ko le -
nie. Sam je stem te go przy kła dem. Za rów no ja,
jak i brat po szli śmy w śla dy oj ca. To za wód rze -
mieśl ni czy, wcho dzi się do nie go po przez zda -
nie eg za mi nu w izbie rze mieśl ni czej. Wska za ne
jest, że by adept ko mi niar stwa miał mi ni mum
wy kształ ce nie śred nie (tech ni kum bu dow la ne),
a do ce lo wo zdo był wy kształ ce nie wyż -
sze – opty mal ne są stu dia zwią za ne z wen ty la -
cją na wy dzia le bu dow nic twa. To, że jest to

za wód zna ny od wie ków i z tra dy cja mi, nie zna -
czy, że ma być ana chro nicz ny.

Miał pan ostat nio oka zję po znać ko le gów
po fa chu z ca łe go świa ta pod czas Mię dzy -
na ro do we go 36. Świę ta Ko mi nia rzy
w San ta Ma ria Mag gio re we Wło szech.
Ro zu mie li ście się bez słów?
Moż na tak po wie dzieć, po nie waż mi mo

pew nych róż nic na sza pra ca jest w du żej mie rze
ta ka sa ma. Mo gli śmy spo tkać ko mi nia rzy 
z 30 kra jów, w więk szo ści państw eu ro pej skich,
ale tak że z USA, Ro sji i Ja po nii. We wszyst kich
re gio nach świa ta, gdzie kli mat wy ma ga ogrze -
wa nia do mów, za kres pra cy ko mi nia rzy jest po -
dob ny. Za to pięk nie róż ni my się stro jem. Każ dy
re gion ma swo je tra dy cje. 

Pol skie re gu la cje praw ne ja wią się ja ko jed -
ne z naj bar dziej re stryk cyj nych, co ze wzglę dów
bez pie czeń stwa na le ży oce nić tyl ko po zy tyw nie. 

Ko le dzy z Nie miec, Au strii bar dzo się dzi wi -
li, że u nas do ko nu je się prze glą dów ko mi no -
wych co rok, pod czas gdy u nich du żo rza dziej.
Tyl ko ty le, że w Pol sce zda rza ją się na praw dę
róż ne ko mi ny, a i spo sób eks plo ata cji po zo sta -
wia wie le do ży cze nia. Na pod sta wie swo je go
do świad cze nia za wo do we go mo gę po wie dzieć,
że w nie któ re wa dy kon struk cyj ne ko mi nów,
któ re na po ty ka my, ko le gom z Nie miec trud no
by ło by uwie rzyć.

Ale jest świa teł ko w tu ne lu, bo od wrze -
śnia te go ro ku za czę ła obo wią zy wać no wa
nor ma PN-B -02870: 2017 Ba da nia ognio -
we. Ko mi ny do urzą dzeń grzew czych
o mo cy ciepl nej do 150 kW. Bar dziej re -
stryk cyj nie okre śla ona wa run ki wy ma ga -
nych ba dań ognio wych, od no sząc się
jed no cze śnie do kla sy szczel no ści ko mi -
na i kla sy tem pe ra tu ro wej. 
Bar dzo po zy tyw nie oce niam tę re gu la cję, jest

zgod na z wy mo ga mi UE i rze czy wi ście po win -
na zwięk szyć bez pie czeń stwo. W na szym kli ma -

cie, gdzie okres grzew czy za czy na się cza sem
we wrze śniu, a nie rzad ko koń czy do pie ro
w kwiet niu, ko mi ny mu szą być wy ko na ne z ma -
te ria łów nie pal nych. Dziś nie ste ty część ko mi -
nów nie speł nia stan dar dów nie pal no ści (ta
liczba nie jest du ża, ale na wet pe wien tyl ko od -
se tek ko mi nów pal nych nie sie ogrom ne ry zy ko
dla ich użyt kow ni ków). Jednak na wet naj wyż -
szej kla sy ko min wy ma ga cy klicz ne go czysz -
cze nia, czy li wra ca my do punk tu wyj ścia.

No i kwe stia, czym pa li my. Usta wa an ty -
smo go wa da je zie lo ne świa tło dla zmian. 
Rze czy wi ście. Kra jo wa Izba Ko mi nia rzy

mo ni to ru je zmia ny w tym za kre sie. Róż ne mi -
ni ster stwa sku pia ją się na wła ści wym so bie ob -
sza rze – jed ne na wy mia nie ko tłów, in ne na

wy mia nie pa li wa, a mi mo to Pol ska bi je
nie chlub ne re kor dy w za nie czysz cze niu
po wie trza. Wie le sta cji po mia ro wych
wska zu je wy so ki po ziom stę że nia za nie -
czysz czeń, znacz nie prze kro czo ne są stę -
że nia py łów PM 10 i PM 2,5. 

Ko mi nia rze sto ją na sta no wi sku, że
re gu lar ne usu wa nie za nie czysz czeń z ko -
mi nów na le ży trak to wać ja ko pro fi lak ty -
kę emi sji py łów do at mos fe ry. To je den
z ele men tów pod no sze nia stan dar du ener -
ge tycz ne go pol skich do mów. Kie dy ko -
min nie jest czysz czo ny, sa dza jest
emi to wa na do at mos fe ry, a przy po ża rze
tra fia tam jed no ra zo wo w ogrom nych ilo -

ściach. Smog to mię dzy in ny mi efekt „ni skiej
emi sji” w związ ku z nie zu peł nym spa la niem
w urzą dze niach grzew czych na pa li wo sta łe. Ma
na to wpływ wie le czyn ni ków, m.in. zmniej szo -
na prze pu sto wość w nie czysz czo nych ko mi -
nach, któ ra po wo du je zmniej sze nie za sy sa nia
po wie trza z po miesz cze nia do pa le ni ska. Do dat -
ko wo brak świa do mo ści wła ści cie li do mo wych
ko tłów pro wa dzi do sy tu acji, w któ rej z ko tła
na pa li wo sta łe do ko mi na i da lej z ko mi na do
at mos fe ry wy la tu ją nie spa lo ne, uwol nio ne 
z pa li wa pal ne związ ki che micz ne. Pod czas ru -
ty no wych czyn no ści zwią za nych z czysz cze -
niem ko mi nia rze in for mu ją użyt kow ni ków
urzą dzeń ogrzew czych o eko lo gicz nych me to -
dach pa le nia oraz wpły wie do brej kla sy ko tłów
i war to ścio we go pa li wa na zna czą ce ob ni że nie
emi sji za nie czysz czeń do at mos fe ry.

Har mo no gram czysz cze nia ko mi nów
okre śla ją zresz tą prze pi sy pra wa.
To praw da. Czę sto tli wość czysz cze nia 

ko mi nów re gu lu je par. 34 roz po rzą dze nia mi -
ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji 
z 7 czerw ca 2010 r. w spra wie ochro ny prze -
ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek tów bu -
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Kominiarze wykrywajà ewentualne
nieszczelnoÊci w przewodach

wentylacyjnych, które w razie po˝aru mogà
byç przyczynà niekontrolowanego

rozprzestrzenienia si´ dymu, a ewentualne
zarzewie po˝aru mo˝e dostaç si´ przez

kratk´ wentylacyjnà i przewód wentylacyjny
do innych mieszkaƒ.



dow la nych i te re nów. Zgod nie z nim na le ży
czy ścić za rów no prze wo dy wen ty la cyj ne, jak
i dy mo we oraz spa li no we. Naj czę ściej, bo czte -
ry ra zy w ro ku, po win no się to ro bić w do mach
opa la nych wę glem, drew nem lub in nym pa li -
wem sta łym. Rza dziej, dwa ra zy w ro ku, czy -
ści się prze wo dy spa li no we w do mach
opa la nych ga zem, ole jem lub in nym pa li wem
cie kłym. Raz do ro ku zaś ma my obo wią zek
czysz cze nia prze wo dów wen ty la cyj nych w do -
mach, któ re ogrze wa elek tro cie płow nia lub ko -
tłow nia zlo ka li zo wa na w in nym bu dyn ku.
W 2010 r. zli be ra li zo wa no prze pi sy tak, by
wła ści ciel bu dyn ku jed no ro dzin ne go mógł sam
do ko ny wać tych czysz czeń. Skut ku je to tym,
że Pań stwo wa Straż Po żar na czę ściej wy jeż dża
do po ża rów. 

Ma Pan na my śli po ża ry od ko mi no we?
Też. Wie le osób nie zda je so bie spra wy, że

po żar sa dzy w nie czysz czo nym i źle eks plo -
ato wa nym ko mi nie jest nie zwy kle groź ny, bo
tem pe ra tu ra pa lą cej się sa dzy mo że prze kra -
czać wów czas na wet 1000°C! Pań stwo wa
Straż Po żar na każ de go ro ku od no to wu je kil ka -
na ście ty się cy po ża rów spo wo do wa nych wa -
da mi lub nie pra wi dło wą eks plo ata cją urzą dzeń
ogrzew czych. Da ne sta ty stycz ne KG PSP są
za trwa ża ją ce. W 2016 r. od no to wa no 14 266
po ża rów od urzą dzeń ogrzew czych na pa li wa
sta łe, 238 po ża rów od urzą dzeń na pa li wa cie -
kłe i 636 po ża rów od urzą dzeń na pa li wa ga -
zo we. Trze ba jed nak pa mię tać, że nie pra -
wi dło wa eks plo ata cja prze wo dów ko mi no -
wych gro zi tak że za tru ciem tlen kiem wę gla,
po pu lar nie zwa nym cza dem. Tu rów nież przy -
wo łam da ne sta ty stycz ne KG PSP: w se zo nie
ogrzew czym od 1 wrze śnia 2015 r. do 31 mar -
ca 2016 r. Pań stwo wa Staż Po żar na od no to -
wa ła 4685 zda rzeń zwią za nych z tlen kiem
wę gla, 2903 osoby po szko do wa ne i 61 ofiar
śmier tel nych. Nie spo dzie wam się, że by naj -
now sze da ne by ły in ne. 

Kra jo wa Izba Ko mi nia rzy po pie ra kam -
pa nię pre wen cyj ną „Czad i ogień – obudź
czuj ność” pro wa dzo ną przez Mi ni ster -
stwo Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra -
cji oraz Pań stwo wą Straż Po żar ną. Jak
oce nia pan współ pra cę ko mi nia rzy z PSP
i OSP, nie tyl ko w ob sza rze pre wen cji 
spo łecz nej?
Bar dzo do brze. Ko mi nia rze są prze cież nie -

jed no krot nie wzy wa ni przez stra ża ków, ma my
wspól ny cel. Ko men dant głów ny PSP ob jął pa -
tro na tem na szą ak cję: „Za proś ko mi nia rza”.
W ob sza rze pre wen cji spo łecz nej kon cen tru je -
my się na ob sza rach na szej spe cja li za cji. Edu -

ku je my miesz kań ców na te mat przy czyn po ża -
rów od ko mi no wych, ale tak że uczu la my na ry -
zy ko za tru cia tlen kiem wę gla. Zbli ża się okres
grzew czy i nie ste ty je stem pe wien, że me dia
znów bę dą in for mo wa ły o ofia rach za tru cia tlen -
kiem wę gla. Z mo jej kil ku na sto let niej prak ty ki
ja ko bie głe go są do we go przy Są dzie Okrę go -
wym w Ło dzi wy ni ka, że 89 proc. za truć tlen -
kiem wę gla ma swe źró dło w bra ku do -
pro wa dze nia po wie trza ze wnętrz ne go do po -
miesz czeń z pie cy ka mi ga zo wy mi, nie kon ser -
wo wa niu tych urzą dzeń oraz nie droż nych
prze wo dach spa li no wych i wen ty la cyj nych. 
Lo ka to rzy czę sto nie są świa do mi, że te urzą dze -
nia wy ma ga ją prze glą dów, dla te go też Kra jo wa
Izba Ko mi nia rzy wy sy ła do za rząd ców nie ru -
cho mo ści od po wied nie in for ma cje (są do stęp ne
rów nież na na szej stro nie in ter ne to wej). Uczu -
la my na po ten cjal ne ry zy ko i spo ty ka się to
z bar dzo do brym przy ję ciem. Pro mu je my tak że,
po dob nie jak PSP, ko rzy sta nie z czu jek dy mu
i tlen ku wę gla. Jed nak czuj nik nic nie da, je śli
ko min bę dzie za pcha ny.

To ja ki jest obec nie te mat nu mer je den dla
ko mi nia rzy?

Zde cy do wa nie ko deks urba ni stycz no -bu -
dow la ny, któ ry jest na eta pie prac pro jek to -
wych. In te re su je nas, w ja ki spo sób zo sta nie
ure gu lo wa na kwe stia eks plo ata cji i użyt ko wa -
nia bu dyn ków. Optu je my za tym, że by utrzy -
mać w nim stan dar dy ist nie ją ce obec nie
w Pra wie bu dow la nym. Nie po koi nas, że po ja -
wia ją się róż ne gło sy, by w ogó le zre zy gno wać
z obo wiąz ko wych prze glą dów, a je śli je po zo -
sta wić, to nie wia do mo, w czy jej ge stii. To po -
my sły nie bez piecz ne z punk tu wi dze nia
bez pie czeń stwa oby wa te li. Wraz ze stra ża ka mi
ma my wspól ne go pa tro na, św. Flo ria na i dą ży -
my do te go, że by śmy by li po strze ga ni w spo -
łe czeń stwie tak sa mo do brze, jak stra ża cy.
Róż ni ca po le ga jed nak na tym, że w ra zie po -
ża ru nikt nie wa ha się, czy we zwać na ra tu nek
straż po żar ną, a we zwa nie ko mi nia rza, któ re
nie jed no krot nie mo gło by za po biec tra ge dii, nie
jest już tak oczy wi ste. Li czę jed nak, że wspól -
ne wy sił ki w edu ka cji spo łe czeń stwa przy nio -
są efek ty.

roz ma wia ła
Ka ta rzy na Za mo row ska
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10 przy ka zań do bre go ko mi na

1. Ko min sys te mo wy wraz z przy łą czem oraz in sta la cja spa li no wa są wy ro bem bu dow la -
nym. Prze strze gaj prze pi sów bu dow la nych i po ża ro wych. 

2. Ko min i ele men ty in sta la cji spa li no wej mu szą być wy ko na ne z ma te ria łów nie pal nych.
Za cho waj pod sta wo we za sa dy bez pie czeń stwa po ża ro we go. 

3. Ko min dzia ła po praw nie je dy nie przy wła ści wej wen ty la cji. Za dbaj o po praw ny bi lans
ilo ści po wie trza na wie wa ne go i wy wie wa ne go nie zbęd ne go do pra wi dło we go i efek tyw ne -
go pro ce su spa la nia w urzą dze niu grzew czym oraz od pro wa dza nia spa lin. 

4. Za wód ko mi nia rza speł nia wyż sze funk cje uży tecz no ści pu blicz nej. Ko mi niarz chro ni
zdro wie i za pew nia bez pie czeń stwo miesz kań com. 

5. Ko min, in sta la cję spa li no wą oraz prze wo dy wen ty la cyj ne na le ży pod da wać okre so wej
kon tro li oraz czysz cze niu przez upraw nio ne go ko mi nia rza. Pro fe sjo nal na kon tro la ko mi niar -
ska za po bie ga za cza dze niom, po ża rom, speł nia je den z pod sta wo wych wa run ków ubez pie -
cze nia do mu. 

6. Ele men ty ko mi na i prze wo dów spa li no wych mu szą być ozna ko wa ne w spo sób okre -
śla ją cy ich pa ra me try i prze zna cze nie oraz po sia dać znak bez pie czeń stwa CE. 

7. Pra wi dło wo dzia ła ją ca wen ty la cja gra wi ta cyj na jest gwa ran tem zdro we go do mu. Wen -
ty la cja gra wi ta cyj na dzia ła nie prze rwa nie, bez wzglę du na awa rie sys te mów za si la nia, stwa -
rza jąc wła ści wy kli mat do pra cy i wy po czyn ku. 

8. Ko min i ko cioł sta no wią je den układ ener ge tycz ny. Pa mię taj o sto so wa niu wła ści wych
ja ko ścio wo pa liw, prze strze ga niu in struk cji eks plo ata cji urzą dzeń grzew czych oraz ich okre -
so wym ser wi so wa niu. 

9. Ko min po wi nien po sia dać od po wied nie za bez pie cze nie przed dzia ła niem nie ko rzyst -
nych wa run ków at mos fe rycz nych. Sto suj wła ści we na sa dy oraz osło ny ko mi no we. 

10. Pra wi dło wo za pro jek to wa ny, wy ko na ny i eks plo ato wa ny ko min lub in sta la cja spa li -
no wa są gwa ran tem bez pie czeń stwa, uzy ski wa nia oszczęd no ści i dba ło ści o śro do wi sko. 

źró dło: Kra jo wa Izba Ko mi nia rzy





sierp nia o go dzi nie 21:57 sta -
no wi sko kie ro wa nia ko men -
dan ta po wia to we go PSP w Sta -

ro gar dzie Gdań skim otrzy ma ło zgło sze nie
o wy pad ku dwóch po cią gów na sta cji ko le jo -
wej w Smę to wie Gra nicz nym. Pierw szy za -
uwa żył je dy żur ny ru chu tej sta cji. W tym
mo men cie nie wie le by ło wia do mo o roz mia -
rach wy pad ku, szcze gól nie o oso bach po szko -
do wa nych. By ła noc, za czę ła się wal ka
z cza sem, ale przede wszyst kim wy tę żo na pra -
ca ra tow ni ków. Na miej sce wy pad ku skie ro -
wa ne zo sta ły bły ska wicz nie si ły i środ ki
kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go.
Pierw si na miej sce do tar li ra tow ni cy lo kal nej
jed nost ki OSP – ja ko miej sco wi do sko na le zna -
li obiekt. Zo ba czy li po dróż nych ewa ku ują cych
się ze skła du pa sa żer skie go oraz licz ną gru pę
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Koniec wakacji
kojarzy się zwykle
ze szczęśliwym
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Zakopane nie
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miesz kań ców, któ rzy na tych miast włą czy li się
do po mo cy. Skład po cią gu pa sa żer skie go li -
czył 11 wa go nów – sie dem pierw szych oraz
elek tro wóz wy ko le iło się i po chy li ło na le wą
stro nę, dwa ostat nie były wy łą czo ne z eks plo -
ata cji. Dru gim uczest ni kiem ko li zji był skład
tech nicz ny. 

Pierw sze de cy zje
Nie zwłocz nie o wy pad ku po in for mo wa -

na zo sta ła ka dra kie row ni cza ko men dy.
Na miej sce udał się za stęp ca ko men dan ta po -
wia to we go PSP w Sta ro gar dzie Gdań skim 
st. kpt. To masz No wak i wniósł o za dys po no -
wa nie Spe cja li stycz nej Gru py Ra tow nic twa
Tech nicz ne go „Tczew”. Na miej sce wy pad ku
w Smę to wie Gra nicz nym do je cha ły ko lej ne za -
stę py: za stę py ra tow nic twa tech nicz ne go i za -
stę py ga śni cze z OSP Le śna Ja nia i OSP
Skórcz, ze spo ły ra tow nic twa me dycz ne go oraz
Po li cja i służ by ko le jo we. W tym cza sie miesz -
kań cy nie śli pa sa że rom nie oce nio ną po moc.
Uru cho mio no struk tu ry za rzą dza nia kry zy so -
we go. Wójt gmi ny Smę to wo Gra nicz ne Ani ta
Ga lant na ba zie urzę du gmi ny, po bli skie go 
lo ka lu ga stro no micz ne go i re mi zy OSP zor ga -
ni zo wa ła wraz z miesz kań ca mi miej sca dla po -
dróż nych oraz wy ży wie nie i cie płe na po je. Ta
ak cja po ka za ła, jak waż ne są życz li wość i chęć
nie sie nia po mo cy po trze bu ją cym.

Kie ru ją cy dzia ła nia mi ra tow ni czy mi za bez -
pie czył te ren zda rze nia i kon ty nu ował ewa ku -
ację po dróż nych z udzia łem ra tow ni ków
i miesz kań ców. Ra tow ni cy ru szy li do po cią -
gu – prio ry te tem by ło od na le zie nie i zlo ka li zo -
wa nie osób po trze bu ją cych pil nej po mo cy.
Ca ły czas na miej sce dzia łań przy by wa ły ko -
lej ne za stę py kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -
-ga śni cze go. Na szczę ście po prze szu ka niu
po cią gu oka za ło się, że nie ma w nim osób
cięż ko ran nych. To by ła jed na z waż niej szych
in for ma cji tej no cy.

W mo men cie przy by cia za stę pów PSP kie -
ru ją cy dzia ła nia mi ra tow ni czy mi wy dzie lił te -
ren ak cji, kon ty nu ował ewa ku ację pa sa że rów
i na ka zał ra tow ni kom po now ne prze szu ka nie
po cią gu i prze pro wa dze nie se gre ga cji osób po -
szko do wa nych za po mo cą ze sta wu tria ge. 
Te ren ak cji zo stał po dzie lo ny na od cin ki bo jo -
we, utwo rzo no punkt przy ję cia sił i środ ków,
a miej scem zbiór ki dla po dróż nych zo stał plac
przed bu dyn kiem dwor ca. Do ewa ku acji wy ko -
rzy sta no tu by fo nicz ne. Uła twi ło to rów nież
zro zu mie nie wy gła sza nych ko mu ni ka tów, po -
le ceń i de cy zji kie ru ją ce go dzia ła niem ra tow -
ni czym przez pa sa że rów i oso by po stron ne.
Bar dzo waż ne by ło wy zna cze nie te re nu dzia -
łań służb me dycz nych. Aby za pew nić do brą

ko or dy na cję me dycz nych dzia łań ra tow ni -
czych, stra ża cy usta wi li spe cja li stycz ny na miot
me dycz ny, któ ry sta no wi wy po sa że nie in ter -
wen cyj ne go ma ga zy nu za rzą dza nia kry zy so -
we go sta ro sty sta ro gardz kie go. Na miot był
nie zbęd ny w dzia ła niach, gdzie moż na spo dzie -
wać się wie lu po szko do wa nych. Do brą prak ty -
ką jest po sia da nie ta kie go sprzę tu.

Po szko do wa ni
A co z licz bą pa sa że rów – ilu by ło po szko -

do wa nych i czy znaj do wa ły się wśród nich
dzie ci, oso by star sze? Służ by ko le jo we po in -
for mo wa ły, że po cią giem po dró żo wa ło oko -
ło 200 osób. Ra tow ni cy wy ko nu ją cy se gre ga cję
wstęp ną po da li, że wszyst kie oso by po szko do -
wa ne, z wy jąt kiem jed nej, ozna czo ne zo sta ły
ja ko „zie lo ne”, a ta jed na oso ba, z uwa gi
na uraz koń czy ny – ja ko „żół ta”. Udzie lo no jej
kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy i ewa ku -
owa no ją na de sce. Część po dróż nych prze by -
wa ła w bu dyn ku miesz kal nym nie da le ko
dwor ca. Uda ło się tam dwóch ra tow ni ków, by
oce nić stan osób ewa ku owa nych i spro wa dzić
ich na miej sce zbiór ki. Służ by me dycz ne
na bie żą co zaj mo wa ły się oso ba mi po szko do -
wa ny mi i wraz z do jeż dża niem na miej sce ko -
lej nych ze spo łów ra tow nic twa me dycz ne go
przy go to wy wa ły po szko do wa nych do trans por -
tu do szpi ta li. 

W wy pad ku po szko do wa nych zo sta ło łącz -
nie 28 pa sa że rów po cią gu „Po go ria”, w tym
15 dzie ci. Do zna li oni lek kich ob ra żeń,
a po wstęp nej se gre ga cji zo sta li przy po rząd ko -
wa ni do gru py „zie lo nych”, a jed ną, wspo mnia -
ną już oso bę z ura zem koń czy ny ewa ku owa no
za po mo cą de ski ra tow ni czej. Po szko do wa nych
prze wie zio no do na stę pu ją cych pla có wek szpi -
tal nych:
� w Gdań sku – 7 osób,
� w Sta ro gar dzie Gdań skim – 3 oso by,
� w Gru dzią dzu – 12 osób,
� w Kwi dzy nie – 6 osób.

Do kie ru ją ce go dzia ła nia mi ra tow ni czy mi
do tar ła ko lej na in for ma cja – o ko niecz no ści
przy go to wa nia lą do wi ska dla śmi głow ca Lot -
ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go. Cho dzi ło
o te ren sta dio nu w Smę to wie Gra nicz nym,
znaj du ją cy się w od le gło ści 0,5 km od miej sca
wy pad ku. Kil ka mi nut przed 23.00 ewa ku acja
zo sta ła za koń czo na. Łącz nie ewa ku owa no 221
osób, w tym 216 pa sa że rów i ob słu gi po cią gu
pa sa żer skie go oraz pięć osób z po cią gu tech -
nicz ne go. Ca łą ak cją do sko na le kie ro wał po -
mor ski ko men dant wo je wódz ki PSP st. bryg.
To masz Ko mo szyń ski, któ ry zwięk szył nad zór
nad do wo dze niem. Na ka zał on po now ne prze -
szu ka nie dwóch skła dów po cią gów, jed no cze -
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śnie po le ca jąc kon duk to ro wi otwar cie wy łą czo -
nych z eks plo ata cji wa go nów i prze szu ka nie
ich przez ra tow ni ków. Po twier dzo no, że
wszyst kie oso by zo sta ły ewa ku owa ne. 

Po ewa ku acji pa sa że rów, udzie le niu im nie -
zbęd nej po mo cy i trans por cie do szpi ta la osób
wy ma ga ją cych dia gno sty ki w wa run kach szpi -
tal nych prze trans por to wa no pa sa że rów do lo -
ka lu za stęp cze go, tj. re mi zy OSP. Skie ro wa no
tam ze spół ra tow nic twa me dycz ne go i psy cho -
lo ga z Ko men dy Wo je wódz kiej PSP w Gdań -
sku. Psy cho log udzie lił wspar cia sze ściu
dziew czyn kom ocze ku ją cym w świe tli cy OSP
na przy jazd ro dzi ców. 

Po nad to ko men dant na ka zał szcze gó ło we
roz po zna nie te re nu ak cji w ce lu wy eli mi no wa -
nia wszel kich in nych moż li wych za gro żeń.
Pod jed nym z wa go nów skła du to wa ro we go tli -
ły się pod kła dy ko le jo we, a ze zbior ni ka lo ko -
mo ty wy wy cie ka ło pa li wo. Do Smę to wa
Gra nicz ne go przy je cha ła ob słu ga po cią gu ra -
tow ni cze go ze sta cji ko le jo wej w Mo rzesz czy -
nie. Kie ru ją cy dzia ła nia mi ra tow ni czy mi
z uwa gi na brak za bez pie cze nia trak cji, tzw.

uszy nie nia, na ka zał ga sze nie po ża ru za po mo -
cą ga śnic prosz ko wych oraz za dys po no wał
na miej sce za stęp ra tow nic twa che micz ne go.
Po uga sze niu po ża ru i za bez pie cze niu trak cji
od pom po wa no pa li wo do zbior ni ka za stęp cze -
go i ze bra no za nie czysz czo ny sor bent. Ak cja
stra ża ków zo sta ła za koń czo na. Ostat ni za stęp
wró cił do jed nost ki o go dzi nie 04.48. W su mie
w dzia ła niach ra tow ni czych bra ły udział 32 za -
stę py i 71 stra ża ków PSP i OSP, w tym 26 za -
stę pów PSP woj. po mor skie go i 6 za stę pów
OSP po wia tu sta ro gardz kie go.

Za in te re so wa nie środ ków ma so we go prze -
ka zu wy pad kiem by ło ogrom ne. Eki py te le wi -
zyj ne i dzien ni ka rze chcie li prze ka zać szyb ko
jak naj wię cej in for ma cji. Utwo rzo no na miej -
scu dzia łań punkt in for ma cyj ny dla me diów.
W sta no wi sku kie ro wa nia ko men dan ta wo je -
wódz kie go PSP dzia ła nia in for ma cyj ne wspie -
rał st. bryg. Piotr So cha, za stęp ca po mor skie go
ko men dan ta wo je wódz kie go. Na szcze blu kra -
jo wym współ pra cę z me dia mi pro wa dził rzecz -
nik ko men dan ta głów ne go Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej, st. bryg. Pa weł Frąt czak. Na miej scu

ak cji współ pra cą za jął się ofi cer pra so wy ko -
men dan ta po wia to we go PSP w Sta ro gar dzie
Gdań skim. Ofi cer ten na bie żą co re la cjo no wał
sy tu ację i udzie lał wy po wie dzi za in te re so wa -
nym re dak cjom.

Spraw ne współ dzia ła nie
Ta ak cja to nie tyl ko stra ża cy i miesz kań cy

gmi ny. Na miej scu dzia łań pra co wa li wo je wo -
da po mor ski i przed sta wi cie le Wo je wódz kie go
Cen trum Za rzą dza nia Kry zy so we go w Gdań -
sku, któ rzy po ma ga li m.in. w usta le niu miejsc
ho spi ta li za cji po szko do wa nych oraz w uru cho -
mie niu nu me ru te le fo nicz ne go, pod któ rym
moż na by ło uzy skać in for ma cje o oso bach po -
szko do wa nych. Pra cow ni cy sta ro stwa oraz
Wy dzia łu Bez pie czeń stwa i Za rzą dza nia Kry -
zy so we go Po wia tu Sta ro gardz kie go za bez pie -
czy li zbior nik za stęp czy do prze pom po wa nia
pa li wa. Dzię ki ogrom ne mu za an ga żo wa niu Po -
li cji i Służ by Ochro ny Ko lei uda ło się w krót -
kim cza sie wła ści wie za bez pie czyć te ren
dzia łań oraz za po biec pa ni ce i cha oso wi. Prze -
woź nik, PKP In ter ci ty SA, za bez pie czył trans -
port za stęp czy dla po dróż nych, uru cho mił
nu mer te le fo nicz ny z in for ma cją o miej scu od -
bio ru ba ga ży i rze czy oso bi stych, a przed sta-
wi cie le PKP PLK SA za bez pie czy li skła dy
po cią gów i trak cję elek trycz ną po przez jej
uszy nie nie. War to też zwró cić uwa gę na aspekt
kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy. Sys tem
szko le nia ra tow ni ków PSP i OSP w za kre sie 
ra tow nic twa me dycz ne go pod czas ak cji 
zdał w peł ni eg za min. Dla osób po szko do wa -
nych waż ne jest jak naj szyb sze wspar cie psy -
chicz ne. 

Po dró żu ją cym po cią giem „Po go ria” ten
sierp nio wy dzień na dłu go po zo sta nie w pa mię -
ci. Na szczę ście ni ko mu nic po waż ne go się nie
sta ło. Pa sa że ro wie mo gą mó wić o wiel kim
szczę ściu. Po moc na de szła bar dzo szyb ko.
Miesz kań cy Smę to wa Gra nicz ne go zda li eg za -
min ce lu ją co. To sa mo do ty czy współ dzia ła nia
po szcze gól nych służb, za rzą dza nia kry zy so we -
go, Po li cji, służb ko lei – wszy scy sta nę li na wy -
so ko ści za da nia. Nie by ło by to moż li we, gdy by
nie wspól ne ćwi cze nia, za rów no te w po sta ci
ma new rów, jak i szta bo we. Po zwa la ją one służ -
bom na zgra nie i dzia ła nie we dług utrwa lo nych
sche ma tów, bez zatracania lo gicz ne go my śle -
nia, a przy tym sprzy ja ją wy mia nie do świad -
czeń i wy pra co wa niu do brych prak tyk.

Kpt. Ka ri na Stan kow ska jest ofi ce rem
pra so wym ko men dan ta po wia to we go PSP

w Sta ro gar dzie Gdaƒ skim 
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m wię cej po tu na ćwi cze niach, tym mniej krwi w bo ju – to stwier dze -
nie w peł ni od da je po trze bę cią głe go do sko na le nia za rów no in dy wi du -
al nych umie jęt no ści, jak i zgra nia ca łe go ze spo łu ra tow ni ków. Służ ba

stra ża ka wy ma ga więc sys te ma tycz nych i wszech stron nych tre nin gów
oraz ćwi cze nia róż nych sy tu acji ra tow ni czych, z za sto so wa niem w prak -
ty ce pro ce dur i za sad, od któ rych zna jo mo ści czę sto za le ży zdro wie i ży -
cie nio są cych po moc. 

Szcze gól ne wy ma ga nia sta wia ne są pod czas wszel kich dzia łań spe cja li -
stycz nych, mię dzy in ny mi tych po ka ta stro fach bu dow la nych. W tym wy -
pad ku stra ża cy prócz pró by lo ka li za cji osób po szko do wa nych mu szą
po tra fić oce nić moż li we za gro że nia, za bez pie czyć uszko dzo ną kon struk cję,
do stać się do za sy pa nych i w ogra ni czo nej prze strze ni gru zo wi ska udzie lić
im po mo cy me dycz nej, a na stęp nie ewa ku ować w bez piecz ne miej sce.

W 1998 r. w Gdań sku z gro na prze wod ni ków psów z Ochot ni czej Stra -
ży Po żar nej po wo ła no Gru pę Po szu ki waw czo -Ra tow ni czą PSP Gdańsk.
Po cząt ko wo pro ces do sko na le nia za wo do we go człon ków gru py od by wał
się na na tu ral nych obiek tach, czy li na te re nie bu dyn ków prze zna czo nych
do roz biór ki oraz na po li go nach przy szko łach po żar ni czych i woj sko -
wych. Oba ty py obiek tów by ły kło po tli we w użyt ko wa niu – w pierw szym
przy pad ku stwa rza ły za gro że nie, a w do dat ku do stęp do wy bu rza nych bu -
dyn ków był ogra ni czo ny, w dru gim – wy ma ga ły po ko na nia du żych od le -
gło ści. Naj bar dziej od czu wal ne by ło to dla prze wod ni ków i psów ra -
tow ni czych, któ rych szko le nie wy ma ga re gu lar nych i czę stych ćwi czeń,
za pew nia ją cych sku tecz ną pra cę w re al nych dzia ła niach. 

Po czàt ki
Ta ka sy tu acja wy two rzy ła po trze bę zor ga ni zo wa nia na pół no cy Pol ski

wła sne go, nie za leż ne go miej sca do tre nin gu SGPR Gdańsk. Dzię ki ini cja -
ty wie prze wod ni ków psów ra tow ni czych przy po par ciu ów cze sne go do -
wód cy JRG oraz do brej wo li ko men dan ta miej skie go PSP w Gdań sku ta ki
obiekt uda ło się stwo rzyć na te re nie JRG nr 5 w Gdań sku -Oli wie. Na kła -
dem pra cy stra ża ków z jed nost ki oraz stra ża ków ochot ni ków z po zy ska -
nych ma te ria łów roz biór ko wych po wstał pierw szy na Po mo rzu po li gon
do szko le nia psów ra tow ni czych oraz do tre no wa nia wy bra nych ele men -
tów spe cja li stycz nych dzia łań z za kre su ra tow nic twa bu dow la ne go. Do -
dat ko wo po li gon wy ko rzy sty wa ny był w trak cie kur sów pod sta wo wych
i uzu peł nia ją cych stra ża ka ochro ny prze ciw po ża ro wej or ga ni zo wa nych
przez Ośro dek Szko le nia dzia ła ją cy przy KW PSP z sie dzi bą w Słup sku,
a tak że przez Ko men dę Głów ną PSP i Szko łę Aspi ran tów PSP w Kra ko -
wie – do prze pro wa dza nia eg za mi nów psów ra tow ni czych we dług roz po -
rzą dze nia MSWiA do ty czą ce go wy ko rzy sta nia zwie rząt w ak cjach
ra tow ni czych.

Pro fe sjo nal ny po li gon
Kie dy zro dził się po mysł bu do wy w Gdań sku no wej jed nost ki ra tow -

ni czo -ga śni czej prze zna czo nej na sie dzi bę Spe cja li stycz nej Gru py Po szu -
ki waw czo -Ra tow ni czej, uwzględ nio no w nim zbu do wa nie pro fe-
sjo nal ne go po li go nu ra tow ni cze go.  Au to rzy kon cep cji po li go nu to ak tyw -
ni ra tow ni cy SGPR Gdańsk, z bo ga tym do świad cze niem w mię dzy na ro -

Po li gon dla   
czwo ro no gów

MI CHAŁ SZALC

KA TA RZY NA WOD NIAK

Gdański poligon ratowniczy to obiekt wyróżniający się
na tle innych. Jest przeznaczony nie tylko dla

strażaków, lecz także ich czworonożnych pomocników. 

I
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do wych ak cjach po trzę sie niach zie mi oraz z licz nych ćwi czeń or ga ni zo -
wa nych na po dob nych obiek tach w kra ju i za gra ni cą. Wie dzie li więc, jak
od two rzyć wa run ki mak sy mal nie zbli żo ne do tych wy stę pu ją cych pod -
czas re al nych dzia łań, przy za cho wa niu mak sy mal ne go po zio mu bez pie -
czeń stwa.

W ten spo sób w grud niu 2016 r. na po wierzch ni po nad 5600 m2 po -
wstał naj więk szy w Pol sce te go ty pu obiekt. Po li gon skła da się z czte rech
zróż ni co wa nych pól ro bo czych, na któ rych mo gą od by wać się rów no le -
gle nie za leż ne ćwi cze nia. Na każ dym z pól uło żo no w kil ku po zio mach
mo du ło we kost ki żel be to we, po łą czo ne sie cią tu ne li – ca łość, uzu peł nio -
na mo bil ny mi ele men ta mi oraz ob sy pa na gru zem, imi tu je z po wo dze niem
la bi ryn ty po wsta ją ce po na tu ral nych ka ta stro fach. Do dat ko wy sys tem
prze gród da je moż li wość ła twe go mo du lo wa nia prze strze ni na po trze by
kon kret nych za ło żeń, co po zwa la unik nąć za pa mię ty wa nia tra sy przez lu -
dzi i psy. Po li gon zo stał tak że wy po sa żo ny w tech nicz ne sta no wi ska, m.in.

do ćwi czenia prze bić przez prze gro dy bu dow la ne o róż nej struk tu rze i we
wszyst kich płasz czy znach, wy ko ny wa nia sta bi li za cji oraz za ło żeń ra tow -
nic twa wy so ko ścio we go i ewa ku acji przy uży ciu tech nik li no wych z wy -
so ko ści i prze strze ni trud no do stęp nych. Pa mię ta jąc o spe cy fi ce pra cy
z psa mi ra tow ni czy mi, na jed nym z pól ro bo czych za sto so wa no in no wa -
cyj ny sys tem emi sji za pa chu, da ją cy moż li wość wy pra co wa nia re ak cji
psów na za pach o za pla no wa nym na tę że niu. Po za tym przy go to wa no miej -
sca na stwo rze nie sta no wisk do ba dań od dzia ły wa nia ob cią żeń wy wie ra -
nych na nie sta bil ne kon struk cje oraz do ćwi czeń ga śni czych.

Z za ło że nia obiekt ten da je więc moż li wość prze tre no wa nia kom plek -
so wej ak cji ra tow ni czej po wy stą pie niu ka ta stro fy bu dow la nej: lo ka li za -
cji po szko do wa nych przy po mo cy psów ra tow ni czych oraz sprzę tu
lo ka li zu ją ce go w po sta ci geo fo nów, ka mer wzier ni ko wych i ter mo wi zyj -
nych, uzy ska nia do stę pu do za sy pa nych osób po przez wy ko na nie prze bić,
drą że nia tu ne li, sta bi li za cji uszko dzo nych kon struk cji, prze miesz cza nia

Za j´ cia szko le nio we SGPR Gdaƒsk: prze bi cie w ogra ni czo nej prze strze ni w pły -
cie pio no wej Udzie la nie po mo cy w prze strze niach trud no do st´p nych
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ele men tów o du żym to na żu, za bez pie cze nia me dycz ne go i ewa ku acji
z ma łych i nie do stęp nych prze strze ni. Speł nia tym sa mym prak tycz nie
wszyst kie wy ma ga nia sta wia ne ze spo łom USAR w trak cie cer ty fi ka cji
INSARAG* i wszyst kie wy mo gi dla gru zo wi sko wych pól eg za mi na cyj -
nych opi sa ne w roz po rzą dze niu mi ni stra spraw we wnętrz nych z 13 grud -
nia 2012 r. w spra wie zwie rząt wy ko rzy sty wa nych w ak cjach ra-
tow ni czych. Każ de po le ro bo cze ma wie le kry jó wek, gdzie moż na scho -
wać po zo ran ta bez do stę pu dla psa. Umoż li wia oce nę sa mo dziel nej pra cy

psa w od le gło ści od prze wod ni ka na du żej, nie sta bil nej i trud nej do po ko -
na nia prze strze ni. Część pod ziem na po li go nu po zwa la oce nić umie jęt ność
pe ne tra cji i prze szu ka nia ciem nych po miesz czeń, zaś kil ku kon dy gna cyj -
ne obiek ty – lo ka li za cję i ozna cze nie po zo ran tów nie do stęp nych ukry tych
na wy so ko ści. Wa lo ry po li go nu zo sta ły wy ko rzy sta ne w czerw cu te go ro -
ku. Od by ły się na nim po raz pierw szy eg za mi ny psów ra tow ni czych 
or ga ni zo wa ne przez Szko łę Aspi ran tów PSP w Kra ko wie.

Na je go te re nie od by wa ją się szko le nia spe cja li stycz ne dla ra tow ni ków
SGPR PSP i OSP Gdańsk oraz stra ża ków z gdań skich jed no stek ra tow ni -
czo -ga śni czych. Naj czę ściej jed nak ko rzy sta ją z nie go psy ra tow ni cze.
Wy my ślo ny, za pro jek to wa ny i wy bu do wa ny po li gon to zna ko mi te miej -
sce do do sko na le nia umie jęt no ści ra tow ni czych, stąd trud no się dzi wić,
że od chwi li je go po wsta nia bu dzi ol brzy mie za in te re so wa nie wśród grup
ra tow ni czych z ca łej Pol ski...

mł. asp. Mi chał Szalc peł ni słu˝ b´ w KM PSP Gdaƒsk
dh Ka ta rzy na Wod niak jest stra ̋ a kiem ochot ni kiem OSP Gdaƒsk

* INSARAG to Mię dzy na ro do wa Gru pa Do rad cza ds. Po szu ki wa nia i Ra tow nic -
twa, dzia ła ją ca w ra mach Biu ra Na ro dów Zjed no czo nych ds. Ko or dy na cji Po mo cy
Hu ma ni tar nej (ang. OCHA), któ ra opra co wa ła stan dar dy za war te w wy tycz nych
zwią za nych z funk cjo no wa niem GPR w przy pad ku trzę sie nia zie mi.

Ewa ku acja po szko do wa ne go z prze strze ni trud no do st´p nej tech ni ka mi al pi -
ni stycz ny mi
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Ewa ku acja po szko do wa ne go z prze strze ni trud no  do st´p nej 

Tre ning psów ra tow ni czych

Fot. A i B. Sta no wi sko do sta bi li za cji
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tym za kro jo nym na sze ro ką ska lę przed -
się wzię ciu szko le nio wym uczest ni czy ło
łącz nie po nad 350 osób, wśród nich ra -

tow ni cy z Nie miec i Re pu bli ki Cze skiej. Po nad to, 
w ra mach pol sko -cze skie go pro jek tu „Bez piecz ne po -
gra ni cze”, od był się rów nież pa nel eks per tów. 

Zgod nie z wy tycz ny mi ko men dan ta głów ne go PSP
głów nym ce lem ćwi czeń mia ło być zwe ry fi ko wa nie
stop nia przy go to wa nia sił ra tow ni czych oraz środ ków
cen tral ne go od wo du ope ra cyj ne go do dzia ła nia w sy tu -
acji za gro że nia po wo dzio we go, ale tak że na wy pa dek
zda rzeń wy ma ga ją cych udzia łu grup spe cja li stycz nych.
Gros sił uczest ni czą cych w ćwi cze niach sta no wi ły jed -
nost ki z czte rech wo je wództw: dol no ślą skie go, lu bu -
skie go, wiel kopol skie go i za chod nio po mor skie go.
Kie ro wał ni mi za stęp ca ko men dan ta dol no ślą skiej PSP
st. bryg. Ma rek Ka miń ski. W przed się wzię ciu udział
wzię li rów nież słu cha cze Szko ły Aspi ran tów PSP 
w Po zna niu oraz jed nost ki OSP.

Za da nia re ali zo wa ło 280 stra ża ków, w tym 13 grup
ra tow nic twa spe cja li stycz ne go. By ły to: gru py z wo je -
wódz twa lu bu skie go (3), z Wiel ko pol ski (4), z te re nu
Dol ne go Ślą ska (4) i z wo je wódz twa za chod nio po mor -
skie go (2). Kon kret ne za da nia przy dzie lo no już do po -
szcze gól nych grup, spe cja li zu ją cych się w: ra tow nic twie
wod no -nur ko wym (trzy gru py), ra tow nic twie wy so ko -
ścio wym (czte ry gru py), che micz no -eko lo gicz nym (trzy
gru py), ra tow nic twie tech nicz nym (dwie gru py) oraz
jed nej gru pya po szu ki waw czo -ra tow ni czej. 

W szko le niu uczest ni czy ła tak że czte ro oso bo wa gru -
pa ra tow ni ków wy so ko ścio wych (HZS) z Re pu bli ki
Czech i 22-oso bo wa gru pa z nie miec kiej THW, wy ko -
nu ją ca za da nia po szu ki waw czo -ra tow ni cze. Obec ne by -
ły tak że ze spo ły Po li cji Wod nej oraz ra tow ni cy z Ko pal ni
Tu rów i Elek trow ni Tu rów. Bar dzo zróż ni co wa ne za da -
nia wy ko ny wa no rów no le gle w od da lo nych od sie bie
miej scach (głów nie na te re nie zbior ni ka Nie dów oraz
Elek trow ni Tu rów) w sys te mie cią głym (w dzień i w no -
cy: łącz nie przez 36 godz.), co sta no wi ło du że utrud nie -
nie za rów no dla ra tow ni ków, jak i kie row nic twa.

Wy so ko usta wio na po przecz ka
Or ga ni za to rzy „Po gra ni cza 2017” po sta wi li przed

uczest ni ka mi ćwi czeń wy so kie wy ma ga nia. Ra tow ni -
cy mu sie li wy ka zać się nie tyl ko pro fe sjo na li zmem, ale
też od por no ścią na stres i zmę cze nie. Dzia ła nia wy ma -
ga ły od funk cjo na riu szy do sko na łej kon dy cji psy chicz -
nej i fi zycz nej, a od kie row nic twa do sko na łej ko-
or dy na cji dzia łań. Był za to od po wie dzial ny za stęp ca
ko men dan ta wo je wódz kie go dol no ślą skiej PSP bryg.
Piotr Grzyb wraz z po wo ła nym szta bem wspie ra ją cym.
Wśród za dań wy ko ny wa nych w 11 za in sce ni zo wa nych
punk tach naj wię cej, bo aż sześć, wy ma ga ło udzia łu
grup wod no -nur ko wych. Dla przy kła du w jed nym
z epi zo dów za in sce ni zo wa no wy pa dek, w wy ni ku któ -
re go do wo dy wpadł sa mo chód z pię cio ma pa sa że ra -
mi. Przede wszyst kim więc do wo dy mu sie li wejść
nur ko wie, na stęp nie ko niecz na by ła ewa ku acja po szko -
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LECH LE WAN DOW SKI

åwi cze nia 
gra nicz ne 2017

Na terenie powiatu zgorzeleckiego
w województwie dolnośląskim przeprowadzone

zostały w dniach 29-30 sierpnia krajowe ćwiczenia 
ratownicze „Pogranicze 2017”. 
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do wa nych po łą czo na z udzie le niem kwa li fi ko -
wa nej pierw szej po mo cy. Pod no szo no tak że
prze wró co ną na wo dzie ża glów kę, co wią za ło
się z ra to wa niem pły ną cych nią osób, ewa ku acją
po szko do wa nych i we ry fi ka cją ich sta nu 
zdro wia.

Przed du żym wy zwa niem sta nę li też ra tow -
ni cy współ dzia ła ją cych z so bą grup: po szu ki -
waw czo -ra tow ni czej, che micz no -eko lo gicz nej,
ra tow nic twa tech nicz ne go i wy so ko ścio we go.
Ra tow ni cy z tych grup bra li udział w moc no roz -
bu do wa nym epi zo dzie, opar tym na wy bu chu
w blo ku ener ge tycz nym elek trow ni. Wy ma gał
on pro wa dze nia sze ro ko za kro jo nych dzia łań
o zróż ni co wa nym cha rak te rze. Na te re nie Elek -
trow ni Tu rów ra tow ni cy gru py wy so ko ścio wej
m.in. ewa ku owa li po szko do wa nych z po tęż ne -
go ko mi na chłod ni. Ewa ku owa ne by ły tak że
oso by z za po ry zbior ni ka Nie dów. Z ko lei che -
mi cy wal czy li ze skut ka mi roz sz czel nie nia sto -
ją cej na bocz ni cy ko le jo wej cy ster ny z kwa sem
sol nym.

„Bez piecz ne po gra ni cze”
Dzia ła nia ra tow ni cze z uwa gą ob ser wo wa li

uczest ni cy pa ne lu eks per tów, któ rzy oma wia li
stan re ali za cji pol sko -cze skie go pro jek tu „Bez -
piecz ne po gra ni cze”. Ce lem te go pro jek tu by ło
bo wiem pod nie sie nie trans gra nicz nej go to wo ści

do po dej mo wa nia wspól nych dzia łań ra tow ni -
czych. Współ pra ca pol skich i cze skich służb jest
szcze gól nie waż na i po trzeb na pod czas sy tu acji
kry zy so wych. Zgod nie z za ło że nia mi pro jek tu,
w sy tu acjach po wo dzi czy ska że nia śro do wi ska
na tu ral ne go po win na na stę po wać in ten sy fi ka cja
współ dzia ła nia wszyst kich służb od po wie dzial -
nych za bez pie czeń stwo na ob sza rze pol sko -cze -
skich te re nów przy gra nicz nych.

O tym, jak je ste śmy przy go to wa ni do ta kie -
go współ dzia ła nia w sy tu acji za gro żeń, dys ku -
to wa li uczest ni cy pa ne lu. Ze stro ny pol skiej
udział w de ba cie wzię li przed sta wi cie le ko mend
wo je wódz kich PSP: w Opo lu (part ner wio dą cy),
Wro cła wiu i Ka to wicach, a tak że przed sta wi ciel
struk tur za rzą dza nia kry zy so we go Dol no ślą skie -
go Urzę du Wo je wódz kie go. Stro nę cze ską re pre -
zen to wa li przed sta wi cie le kor pu su ra tow nic twa
po żar ni cze go pię ciu kra jów (od po wied ników
wo je wódz tw), tj. Li ber ca, Hra dec -Kra lo we, Par -
du bic, Oło muń ca i Mo raw. 

Sà siedz kie wspar cie 
w po trze bie
W to ku dys ku sji na te mat współ pra cy ra tow -

ni czej oma wia no m.in. za gad nie nia zwią za ne
z pro wa dze niem ak cji dłu go trwa łych i wy ma ga -
ją cych za an ga żo wa nia znacz nych sił ra tow ni -
czych. Ta ki wła śnie cha rak ter mia ły ćwi cze nia

„Po gra ni cze 2017”, któ re ko re spon do wa ły z za -
gad nie nia mi po dej mo wa ny mi pod czas pa ne lo -
wych dys ku sji. W to ku ob rad wska zy wa no
bo wiem, że zna cze nie pro gra mu „Bez piecz ne
po gra ni cze” po le ga zwłasz cza na wza jem nym
wspar ciu w sy tu acjach za gro że nia obiek tów in -
fra struk tu ry kry tycz nej. 

New ral gicz ne w sy tu acji po ten cjal ne go za -
gro że nia są du że obiek ty prze my sło we, ta kie jak
np. Elek trow nia Tu rów i Ko pal nia Tu rów, ale
tak że aglo me ra cje miej skie, waż ne obiek ty uży -
tecz no ści pu blicz nej, ga zo cią gi, uję cia wo dy czy
du że zbior ni ki wod ne, jak np. Nie dów. W przy -
pad ku za gro żeń pod sta wo wym wa run kiem pro -
wa dze nia sku tecz nych ak cji ra tow ni czych jest
kom pa ty bil ność sprzę tu, m.in. środ ków łącz no -
ści, ale tak że od po wied ni po ziom wy szko le nia
współ dzia ła ją cych ze spo łów ra tow ni czych obu
kra jów. 

W to ku ćwi czeń „Po gra ni cze 2017” we ry fi -
ko wa ne by ło jed no i dru gie. Kon klu zja eks per -
tów by ła na stę pu ją ca: w związ ku ze zde-
fi nio wa niem re al ny ch wy zwa ń ra tow ni czy ch ist -
nie je po trze ba or ga ni zo wa nia wspól nych szko -
leń (na róż nych szcze blach). Szcze gól nie waż ne
jest współ dzia ła nie w za kre sie ra tow nic twa che -
micz no -eko lo gicz ne go, wy so ko ścio we go, ob -
słu gi dra bi ny me cha nicz nej i in ne go sprzę tu
spe cja li stycz ne go.

REKLAMA



Vic tor Pumps S150 to prze woź ny agre gat
pom po wy, kom ple to wa ny w wer sji prze woź -
nej przez P.P.H.U. Klau dia sp. z o.o. z Ustro nia.
W za kre sie jed no stek pom po wych fir ma sta -
wia w du żej mie rze na mo de le re no mo wa nej
nie miec ko -wło skiej mar ki Vic tor Pumps. Pom -
pa sa mo za sy sa ją ca S150 za stą pi ła w ofer cie
po pu lar ną jed nost kę Ge co Po wer SPD-F 6/12,
prze wyż sza jąc ją jed no cze śnie pa ra me tra mi
użyt ko wy mi, w tym wy daj no ścią no mi nal -
ną – o 60%.

Pod sta wo we pa ra me try mo to pom py S150
są na stę pu ją ce:
1 mak sy mal na wy daj ność: 4645 l/min 
(278 m3/godz.) przy 0,8 bar, 
1 no mi nal na wy daj ność: 4534 l/min 
(272 m3/godz.) przy 1 bar,
1 mak sy mal na wy so kość pod no sze nia: 
34,4 m (3,44 bar),
1 mak sy mal ne pod ci śnie nie za sy sa nia:
0,8 bar (8 m),
1 przy łą cza ssaw ne: 3 x Storz 110, tłocz ne:
2 x Storz 110,
1 wol ny prze lot za nie czysz czeń wir ni ka: 
50 x 75 mm,
1 na pęd: sil nik wy so ko pręż ny Hatz, dwu cy -

lin dro wy 22 kW (29 KM), chło dzo ny po wie -
trzem, z au to ma tycz nym do sto so wa niem 
li mi tu ob ro tów mak sy mal nych, do za po-
trze bo wa nia mo cy.

Pom pa S150 jest sa mo za sy sa ją ca po jed -
no ra zo wym, po cząt ko wym za la niu kor pu su.
Pom pę moż na prze cho wy wać za la ną, więc
w prak ty ce przed ak cją za le wa nie nie jest ko -
niecz ne. Na wet po za po wie trze niu się li nii
ssaw nej w trak cie pra cy przy po now nym na -
pły wie pom pa au to ma tycz nie zre ali zu je po -

now ne sa mo za sy sa nie. Dzię ki za sto so wa niu
au to ma tycz ne go do zow ni ka sma ru uszczel -
nie nia na wet dłu ga pra ca bez do pły wu cie czy
nie bę dzie szko dli wa dla sprzę tu. Kon struk cja
agre ga tu po zba wio na jest pomp próż nio -
wych, pły wa ków, se pa ra to rów, dzię ki cze mu
jest bez a wa ryj na i mak sy mal nie pro sta w eks -
plo ata cji. Zbior nik pa li wa o po jem no ści 75 l
po zwa la na dłu gą pra cę bez ko niecz no ści
uzu peł nia nia.

Mo to pom pa S150 w stan dar dzie wy po sa -
żo na jest w pa nel ste ru ją cy sil ni kiem, wa ku -
ometr, ma no metr, wy god ny kró ciec za le wo wy
z po kry wą Storz 75 oraz du że ko mo ry re wi zyj -
ne, po zwa la ją ce na do stęp do czysz cze nia sek -

cji wir ni ka. Ze spół sil ni ka sprzę żo ne go z pom -
pą jest osa dzo ny na ra mie zbior ni ka pa li wa
za po mo cą po du szek tłu mią cych drga nia, co
da je mak sy mal ną ży wot ność kon struk cji. Z in -
nych uży tecz nych de ta li kom ple ta cji pom py
S150 moż na wska zać: za wór zwrot ny na wej -
ściu (dzię ki któ re mu ciecz nie bę dzie się co fa -
ła przy za trzy ma niu pom po wa nia), wskaź nik
po zio mu pa li wa, oświe tle nie sta no wi ska pra -
cy, ko rek zbior ni ka pa li wa z klu czy kiem, aku -
mu la tor osło nię ty po kry wą (z moż li wo ścią
odłą cza nia), po jem nik na na rzę dzia. 

Agre gat pom po wy na pę dza ny jest dwu cy -
lin dro wym sil ni kiem nie miec kiej mar ki Hatz,
chło dzo ny po wie trzem o mo cy 22 kW (29 KM).
Re gu la cja ob ro tów sil ni ka po zwa la na do sto -
so wa nie osią gów i zu ży cia pa li wa do za po -
trze bo wa nia w kon kret nym za da niu.

Pom py prze woź ne S150 kom ple to wa ne są
na wzmoc nio nych przy cze pach z ho mo lo ga -
cją wio dą cych pol skich pro du cen tów (przede
wszyst kim mar ki Wio la). Do stęp ne są wer sje
jed no - i dwu osio we, tak że z re gu lo wa ną wy -
so ko ścią sprzę gu. Aran ża cja przy cze py i kom -
ple ta cja ak ce so riów, mo że być do pa so-
wy wa na do wy ma gań na byw cy. W stan dar -
dzie pro po no wa na jest przy cze pa jed no -
osiowa o DMC 1300 kg, z roz mia rem
ła dun ko wym 270 x 150 cm, wraz z ak ce so ria -
mi obej mu ją cy mi 10 m li nii ssaw nej i 40 m 
li nii tłocz nej. Aran ża cja stan dar do wej przy cze -
py po zwa la na wy god ne umiesz cze nie na wet
do 8 wę ży tłocz nych, 10 m li nii ssaw nej, smo -
ków ssaw nych i do dat ko wych ak ce so riów.

Pom pa S150 cha rak te ry zu je się wy so ką
od por no ścią na zu ży cie, wy trzy ma łą kon -
struk cją, spraw dzo ną m.in. przy wie lo mie -
sięcz nych pom po wa niach przy ko pal niach
od kryw ko wych, w bu dow nic twie czy przy
pom po wa niu ście ków. O nie za wod no ści i sku -
tecz no ści sprzę tu świad czą tak że ak cje od -
wod nie nio we pro wa dzo ne przez jed nost ki
PSP i OSP z uży ciem te go mo de lu.

Ro bert Ko lud, Klau dia sp. z o.o. 
ro bert@klau dia.eu
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ARTYKUŁ
SPONSOROWANY

Mo to pom pa prze woê na do wo dy 
za nie czysz czo nej Vic tor Pumps S150 P -45/1
W ostatnich miesiącach motopompa przewoźna Victor Pumps S150
uzyskała świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. Jest to
jedna z nielicznych pomp przewoźnych posiadających świadectwo
dopuszczenia i dostępna w stałej ofercie rynkowej.
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ar dzo ob szer ny pro gram kon fe ren cji or -
ga ni za to rzy po dzie li li na czte ry se sje,
roz ło żo ne na trzy dni. Każ dy dzień miał

wła sną myśl prze wod nią. Pierw sze go dnia by ły
to uwa run ko wa nia mię dzy na ro do we ochro ny
za byt ków i spra wy ich ewa ku acji. Dru gie -
go – ćwi cze nia w Ba zy li ce Ma riac kiej, tej z oł -
ta rzem Wi ta Stwo sza i hej na łem. Trzecie-
go – stu dia przy pad ków ka ta stro fy bu dow la nej
i po ża ru obiek tu za byt ko we go. Przez dwa dni to -
wa rzy szył nam nad bryg. Sta ni sław No wak, ma -
ło pol ski ko men dant wo je wódz ki PSP. Oto jak
wszyst ko to wy glą da ło w oczach na ocz ne go
świad ka.

Tro ch´ po ̋y tecz nej ko mer cji
Wy kła dy ko mer cyj ne po mi ną łem w po niż -

szym ze sta wie niu, ale war to przy to czyć z nich
kil ka in te re su ją cych za gad nień. 

Lek ce wa żo nym za gro że niem wszel kich
obiek tów za byt ko wych są za la nia, znacz nie
praw do po dob niej sze niż po ża ry. Za la nia mo gą
być rów nież skut kiem ak cji ga śni czej. Ist nie ją
urzą dze nia alar mu ją ce o nich, ale też nie któ rych
znisz czeń moż na unik nąć, od po wied nio or ga ni -
zu jąc prze cho wy wa nie zbio rów. 

Co praw da lep sze ja kie kol wiek sta łe urzą -
dze nie ga śni cze niż żad ne, ale try ska cze mgło -
we, mi mo wa dy ce no wej, ma ją wię cej za let

od tra dy cyj nych, przede wszyst kim więk szą
sku tecz ność ga śni czą przy niż szym zu ży ciu wo -
dy, co w przy pad ku za byt ków ma zna cze nie za -
sad ni cze. 

Co raz śmie lej wcho dzą na ry nek bez prze -
wo do we sys te my sy gna li za cji po ża ru, co ma
zna cze nie ka pi tal ne dla ochro ny za byt ków:
skraj nie gru bo ścien nych, o skom pli ko wa nych
kształ tach ar chi tek to nicz nych, o ar ty stycz nym
wy stro ju. Rów nież fa brycz nie róż no ko lo ro we,
a za tem moż li we do za ma sko wa nia obu do wy
czu jek to już nie fa na be ria, a co dzien ność, czy li
stan dard. 

20 wrze Ênia (Êro da) – mi´ dzy -
na ro do wo, ewa ku acyj nie 
i sta ty stycz nie
Dwo je pre le gen tów bar dzo sta ra ło się, by

w trzech wy kła dach prze ko nać uczest ni ków
do uwie rze nia w znacz ną moc ochron ną pra wa
mię dzy na ro do we go. Ty tu ły mó wią sa me za sie -
bie: wy kład „Bez pie czeń stwo za byt ków w RP –
stan obec ny i pro gno zy” wy gło sił Krzysz tof Sa -
ła ciń ski, rad ca mi ni stra kul tu ry i dzie dzic twa na -
ro do we go, „Ewa ku acja osób i dóbr cy wil nych
pod czas kon flik tu zbroj ne go w świe tle mię dzy -
na ro do we go pra wa hu ma ni tar ne go” – dr Elż bie -
ta Mi kos -Sku za z Uni wer sy te tu War szaw skie go,
dy rek tor ds. Ne twork on Hu ma ni ta rian As si stan -

ce, „Pro gram Błę kit nej Tar czy – po go to wie, po -
mo c i do radz two na rzecz za gro żo ne go dzie-
dzic twa kul tu ry z per spek ty wy świa to wej,
eu ro pej skiej i pol skiej – do świad cze nia i pro po -
zy cje dzia łań” – po now nie Krzysz tof Sa ła ciń ski,
tym ra zem ja ko pre zes Pol skie go Ko mi te tu Błę -
kit nej Tar czy. 

W skró cie: ochro na dóbr kul tu ry sta ła się
na mo cy po na wia nych od II woj ny świa to wej
za pi sów ele men tem pra wa hu ma ni tar ne go, ta -
kie go jak kon wen cje ge new skie i ha skie. Kto
ce lu je z bro ni w za byt ki, po peł nia coś na kształt
zbrod ni wo jen nej, zaś ozna ko wa nie błę kit ny mi
tar cza mi (ozna cza ją cy mi za by tek) chro ni
obiekt przed znisz cze niem. Brzmi to do brze,
da je pod sta wy praw ne do ści ga nia zbrod nia rzy
wo jen nych nisz czą cych za byt ki, czym ma ją się
w ra zie po trze by zaj mo wać nie tyl ko in sty tu cje
rzą do we zwy cięz ców, ale i róż ne (licz ne i trud -
ne do wy mie nie nia) or ga ni za cje mię dzy na ro -
do we, no i trze ba być tam, gdzie wszy scy, ale…
Pi szą cy te sło wa wy ra ża tu myśl, wy gło szo ną
zresz tą pod czas kon fe ren cji bar dzo sta now czo
i gło śno, że Pol ska na pod sta wie do świad czeń
hi sto rycz nych nie po win na po le gać za nad to
na mię dzy na ro do wych gwa ran cjach, tyl ko bu -
do wać wła sną si łę od stra sza ją cą. Prze cież każ -
dy wróg, by znisz czyć Pol skę w Po la kach,
zni we czy nasz do ro bek kul tu ral ny, by ci, co
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prze trwa ją, mu sie li czer pać kul tu rę z do rob ku
oku pan ta. 

Ewa Po trzeb nic ka z Bi blio te ki Na ro do wej
w War sza wie przed sta wi ła in te re su ją cy wy kład
pt. „Ochro na Na ro do we go Za so bu Bi blio tecz -
ne go – no we roz wią za nia”. Na szcze gól ną uwa -
gę za słu gu je usta wicz na wal ka o za cho wa nie
w ca ło ści sta rych, a wca le nie naj star szych ksią -
żek i pism, gdyż pa pier z XIX w. za czy nał się
de gra do wać tuż po wy pro du ko wa niu, więc
obec nie lu bi przyj mo wać po stać py łu – wal ka
z tym zja wi skiem jest uciąż li wa, he ro icz na i ko -
niecz na. Jed no cze śnie ma ga zy ny pod da no grun -
tow nej mo der ni za cji ze wzglę du na ochro nę
prze ciw po ża ro wą sta le ro sną cych zbio rów pol -
skiej my śli twór czej (100 tys. to mów rocz nie!).
Po dzie lo no je na 33 stre fy po ża ro we, co da je 
na dzie ję, że w ra zie po ża ru spło nie tyl ko 1/33
do rob ku umy sło we go Po la ków, przy czym oso -
bi ście ufam, że nie bę dzie to część obej mu ją ca
au to rów z na zwi skiem na li te rę R. Za trud nio no
też, co jest do brym pro gno sty kiem, bo wca le nie
re gu łą w in sty tu cjach kul tu ry, spe cja li stę ds.
ochro ny prze ciw po ża ro wej. 

Edy ta Plich ta z Mu zeum Sztu ki w Ło dzi wy -
gło si ła wart przed sta wie nia na ła mach PP wy -
kład pt. „Prak tycz ne aspek ty ewa ku acji zbio rów
mu ze al nych”, bę dą cy re la cją z do brze przy go to -
wa nych i prze pro wa dzo nych ćwi czeń w tym za -

kre sie. Pro ble my i spra wy or ga ni za cyj ne da ją tu
wie le do my śle nia, zwłasz cza że pre le gent ka
zwró ci ła uwa gę na coś, co zwy kle umy ka 
lu dziom my ślą cym o ra to wa niu zbio rów
przed znisz cze niem przez ogień lub wo dę: bar -
dzo sku tecz ną i bez piecz ną dla za byt ków ewa -
ku ację we wnętrz ną, wska za ną zwłasz cza tam,
gdzie bu dy nek po dzie lo no na stre fy po ża ro we,
ale moż li wą rów nież wte dy, gdy są w nim po -
miesz cze nia ze ścia na mi z ma te ria łów nie pal -
nych, za my ka ne drzwia mi. Wy kład una ocz nił,
że na wet dla pro fe sjo nal nej fir my ewa ku acja jest
skom pli ko wa nym i cza so chłon nym przed się -
wzię ciem, przy czym, a mo że na wet przede
wszyst kim, na le ży ewa ku owa ne przed mio ty
mieć w co za pa ko wać, gdzie wy wieźć i bez -
piecz nie prze cho wać – du żo trud nych do speł -
nie nia wy ma gań. 

W dru giej czę ści se sji do gło su do szli stra ża -
cy. Kpt. Ma rek Chwa ła, ko men dant SA PSP
w Kra ko wie, przed sta wił re fe rat pt. „Wkład
Szko ły Aspi ran tów PSP w Kra ko wie w ochro nę
dzie dzic twa – 20 lat Wy dzia łu Cen trum Szko le -
nia Ochro ny Lud no ści i Dóbr Kul tu ry”, bę dą cy
ze sta wie niem do tych cza so wych dokonań SA
PSP w Kra ko wie na tym po lu. Jed nost ka ta mo -
że się po chwa lić nie tyl ko dzia ła nia mi or ga ni za -
cyj ny mi, ale rów nież so lid nym do rob kiem
kon cep cyj nym, któ ry już nie dłu go moż na bę dzie
prze kuć w in struk cje i po rad ni ki. 

Mł. bryg. To masz Ja nec ki z SA PSP w Kra -
ko wie za pre zen to wał ze sta wie nie pod sta wo wych
prze pi sów dla obiek tów za byt ko wych, do ty czą -
cych wa run ków tech nicz no -bu dow la nych (kla sy
wy so ko ścio we i od por no ści ognio wej, po dział
na stre fy po ża ro we), kry te riów sto so wa nia urzą -
dzeń prze ciw po ża ro wych ochro ny bier nej i czyn -
nej, ga śnic oraz prze ciw po ża ro we go za o-
pa trze nia w wo dę i dróg po ża ro wych. 

St. bryg. Krzysz tof T. Ko cio łek, za stęp ca ko -
men dan ta SA PSP w Kra ko wie, przed sta wił 
re fe rat pt. „Wy bra ne aspek ty ewa ku acji osób
i mie nia z obiek tów za byt ko wych”, zwra ca jąc
uwa gę, że ewa ku acja na wy pa dek po ża ru nie jest
przed się wzię ciem or ga ni zo wa nym w trak cie po -
ża ru, lecz przy go to wa nym za wcza su, cze mu słu -
żą dwa do ku men ty: plan ewa ku acji zbio rów
i in struk cja bez pie czeń stwa po ża ro we go. Za byt -
ki, któ re na le ży i moż na ewa ku ować, po win ny
być od po wied nio ozna ko wa ne, miej sca ewa ku -
acji z gó ry wia do me, zaś per so nel przy go to-
wa ny, czy li wy uczo ny i wy tre no wa ny do ich
wska zy wa nia ra tow ni kom czy in nym oso bom
po moc nym w tych dzia ła niach. 

Pi szą cy te sło wa wy gło sił re fe rat „Wy bra ne
aspek ty ewa ku acji osób i mie nia z obiek tów za -
byt ko wych – sta ty sty ki i pro ble my zwią za ne ze
speł nie niem prze pi sów w za kre sie ochro ny prze -

ciw po ża ro wej”, sta wia jąc te zę, że ewa ku acja
na wy pa dek po ża ru jest osta tecz no ścią, więc le -
piej za po bie gać, niż le czyć. Sze re gu po ża rów
moż na by z po wo dze niem unik nąć, gdyby nie
nie ostroż ność (35%) czy wa dy urzą dzeń i in sta -
la cji elek trycz nych (12%) oraz wa dy i brak kon -
ser wa cji urzą dzeń i in sta la cji grzew czych, w tym
ko mi no wych (11%). 

Dzię ki Lesz ko wi Ma za no wi po wia ło kul tu -
rą sło wa, ja ko że z wła ści wym so bie wdzię kiem
i eru dy cją wy gło sił zło żo ny z sa mych aneg dot
re fe rat pt. „Kra ków – daw na sto li ca, współ cze -
sna me tro po lia kul tu ry”. 

21 wrze Ênia (czwar tek) 
– çwi cze nia i po ka zy
Nim od by ły się ćwi cze nia, wy słu cha li śmy

w ra mach se sji II kil ka re fe ra tów o ich nie ła twej
or ga ni za cji, wszak cho dzi ło o Ba zy li kę Ma -
riacką. 

Krzysz tof T. Ko cio łek omó wił „Przy go to wa -
nie i prze pro wa dze nie ćwi czeń z za kre su prak -
tycz ne go spraw dze nia wa run ków i or ga ni za cji
ewa ku acji w obiek cie za byt ko wym”, a mł. bryg.
Ar ka diusz Kie lin z KM PSP w Kra ko wie wpro -
wa dził nas do ćwi czeń w Ba zy li ce Ma riac kiej.
Do sta li śmy daw kę wie dzy o pro ble mach or ga -
ni za cyj nych, mia no wi cie „Spe cy fi kę or ga ni za -
cji tzw. ćwi czeń na obiek cie w od nie sie niu
do obiek tów o wy so kich wa lo rach kul tu ro -
wych”, przed sta wio ną przez st. bryg. Ro ber ta
Wo lań skie go z SA PSP w Kra ko wie. 

O Ba zy li ce i jej za byt kach do wie dzie li śmy
się du żo z dwóch re fe ra tów: Ka ta rzy ny Pa ku -
ły – kon ser wa to ra tych zbio rów: „Hi sto ria
i współ cze sność Ba zy li ki Ma riac kiej w Kra ko -
wie” oraz prof. dr. hab. Sta ni sła wa Wal to sia
z Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go w Kra ko wie,
któ ry omó wił „Kon tro wer sje wo kół ewa ku acji
oł ta rza Wi ta Stwo sza w 1939 r.” 

Z wie dzą o za war to ści za byt ko wej oraz za ło -
że niach do ćwi czeń wzię li śmy udział ja ko wi -
dzo wie w se sji III, czy li ćwi cze niach w ulew nym
desz czu. Ich prze bieg ob ser wo wa li śmy z ze -
wnątrz, ale dzię ki te le bi mo wi wi dzie li śmy, co
dzie je się w środ ku. Ćwi cze nia po le ga ły na ewa -
ku acji oso by po szko do wa nej z we wnątrz świą -
ty ni (ra tow ni cy dzia ła ją cy w ro tach, po ru sza ją cy
się na ko la nach, mu sie li od na leźć po zo ran tów),
za mar ko wa niu ak cji ga śni czej oraz ewa ku acji
kil ku na stu przy go to wa nych atrap obiek tów za -
byt ko wych. Na stęp nie pro wa dzo no po zo ra cję
ak cji ga śni czej wie ży ma riac kiej (tej wie ży)
za po mo cą dra bi ny me cha nicz nej i pod no śni ka
hy drau licz ne go 68 m. Je den z trę ba czy ewa ku -
ował się sa mo dziel nie za po mo cą li ny, dru gie go,
nie przy tom ne go, ewa ku owa no przy uży ciu tech -
nik al pi ni stycz nych. Cie ka wost ką jest, że z uwa -
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gi na brak moż li wo ści ewa ku acji dro gą zgod ną
z prze pi sa mi (drew nia na, krę ta i wą ska klat ka
scho do wa) trę ba cze są prze szko le ni w sa mo ewa -
ku acji, ma jąc pod rę ką umo co wa ne do jed nej
z be lek dwie li ny ewa ku acyj ne (naj lep sze
na świe cie, jak za pew niał st. bryg. Krzysz tof
Men dak – za stęp ca ko men dan ta miej skie go PSP
w Kra ko wie) i uprzę że. Na stęp nie cu dem oży -
wio ny i te le por to wa ny na wie żę trę bacz wy trą bił
hej nał w czte ry stro ny Kra ko wa. 

Ćwi cze nia by ły oka zją do spoj rze nia z bli ska
na omó wio ne wcze śniej za byt ki Ba zy li ki. To nie
był ko niec wra żeń ar ty stycz nych. Po „po ża rze”
uda li śmy się na zwie dza nie Mu zeum Na ro do -
we go w Kra ko wie, gdzie po wy sta wie „Dzie -
dzic two”, ak cen tu ją cej pol ski do ro bek kul-
tu ral ny, opro wa dził nas wi ce dy rek tor pla ców ki.
Po obej rze niu wy sta wy trud no oprzeć się re flek -
sji, że pod ręcz ni ki dla dzie ci i mło dzie ży na le -
ża ło by na pi sać od no wa, gdyż bo gac two na szej
kul tu ry ma te rial nej jest nie tyl ko znacz ne, ale
rów nież sza le nie in spi ru ją ce, a zna ne z dzieł nie -
ko niecz nie re pre zen ta tyw nych. Nie ste ty, jej
twór cy są za po mnia ni, a na ro do we prą dy kul tu -
ro we mar gi na li zo wa ne ce lo wo lub z że nu ją cej
nie wie dzy na rzecz kul tur ob cych. 

22 wrze Ênia (pià tek) – teo ria
i prak ty ka ewa ku acyj na
Nie cier pli wie ocze ki wa li śmy wy kła dów

na te mat dwóch naj śwież szych zda rzeń. Naj -
pierw jed nak wy słu cha li śmy nie co teo rii. 

„Wpływ ba rier ar chi tek to nicz nych i ukła du
urba ni stycz ne go na or ga ni za cję dzia łań ra tow -
ni czo -ga śni czych w za byt ko wej in fra struk tu rze
miej skiej o wy so kich wa lo rach kul tu ro -
wych” – ko lej ny re fe rat Ro ber ta Wo lań skie go
wart jest przed sta wie nia na ła mach PP, zwłasz -
cza w za kre sie oce ny ry zyk po ża ro wych i ewa -
ku acyj nych. To so lid ny do ro bek na uko wy,
go to wy do wy ko rzy sta nia w prak ty ce. 

Nie mniej in te re su ją co wy glą dał wy kład mł.
bryg. Jac ka Smy czyń skie go, do ty czą cy tak prak -
tycz nych aspek tów ewa kuacji, jak spo so by ozna -
cza nia za byt ko wych przed mio tów wy zna -
czo nych do te go ce lu w spo sób dys kretny, a jak
naj bar dziej czy tel ny dla służb ra tow ni czych: sen -
so ra mi pa syw ny mi i ak tyw ny mi. Przy po mi na to
tro chę se gre ga cję ran nych przy wy pad kach i ka -
ta stro fach ma so wych, ale jest nie zbęd ne. Ra to -
wać prze cież na le ży spo śród za gro żo nych
przed mio tów te, któ re ma ją war tość hi sto rycz ną
i/lub ar ty stycz ną, a nie re pli ki czy przed mio ty
zwy czaj ne go rze mio sła. War to, by świat po znał,
do cze go do szli ko le dzy z SA PSP w Kra ko wie,
gdyż sys tem ozna ko wa nia za byt ków oraz zwią -
za ny z nim mo del za rzą dza nia bez pie czeń stwem
kom plek sów za byt ko wych mo że być w przy -

szło ści jed nym z na rzę dzi, ja kie bę dą mu sie li po -
znać i wdro żyć wła ści cie le za byt ków i służ by ra -
tow ni cze. 

Du żo do my śle nia dał wy kład Do ro ty Igna -
to wicz -Woź nia kow skiej, głów ne go kon ser wa -
to ra z Mu zeum Na ro do we go w War sza wie,
za ty tu ło wa ny „Ry zy ka zwią za ne z prze miesz -
cza niem dzieł sztu ki. Oce na sta nu ak tu al ne go
i ukie run ko wa nia na przy szłość”. Do ty czył pol -
skie go do rob ku w za kre sie kon ser wa cji, trans -
por tu oraz ewa ku acji dzieł sztu ki, osób
za słu żo nych w tej dziedzinie oraz – co naj waż -
niej sze – spo strze żeń prak tycz nych. Ge ne ral nie
rzecz bio rąc, im star sze dzie ła sztu ki, tym go rzej
zno szą prze miesz cza nie, sam pro ces ich bez -
piecz ne go pa ko wa nia jest dłu gi i pra co chłon ny,
a osta tecz ny wy nik ewa ku acji – nie pew ny.
W do dat ku cał ko wi tą ewa ku ację zbio rów du żej
pla ców ki mu ze al nej na le ży li czyć nie w mie sią -
cach na wet, a w pół ro czach. Np. w 1939 r. już
w kwiet niu roz po czę to ewa ku ację wy bra nych
zbio rów Mu zeum Na ro do we go i mi mo in ten -
syw nej pra cy do wy bu chu woj ny uda ło się ewa -
ku ować za le d wie ich część. Mi mo sta rań
nie któ re w cza sie prze cho wy wa nia ule gły znacz -
nym uszko dze niom, jak „Bi twa pod Grun wal -
dem” Ja na Ma tej ki. 

Prof. An drzej Koss z Aka de mii Sztuk Pięk -
nych w War sza wie przed sta wił wy kład pt.
„Aspek ty kon ser wa cji za byt ków w sy tu acji
znisz czeń spo wo do wa nych za gro że nia mi lub
ak cja mi ra tow ni czy mi”, skie ro wa ny ra czej
do kon ser wa to rów i re stau ra to rów dzieł sztu ki
niż stra ża ków -ra tow ni ków, ale pod kre śla ją cy,
jak waż ne jest za cho wa nie bez piecz nych dla za -
byt ków wa run ków ewa ku acji. Ewa ku acja ma
prze cież na ce lu ra to wa nie za byt ku, a nie je go
znisz cze nie. In te re su ją ca jest kon cep cja „po go -
to wia kon ser wa cyj ne go”, czy li „mo bil ne go
la bo ra to rium  in ter dy scy pli nar ne go ze spo łu eks -
per tów do bez zwłocz nych ak cji kon ser wa tor -
sko -re stau ra tor skich po dzia ła niach wy-
spe cja li zo wa nych służb ra tow ni czych” – a więc
po na szych, stra żac kich. 

Ar chi tekt Do mi nik Mą czyń ski z Na ro do we -
go In sty tu tu Dzie dzic twa w War sza wie przed -
sta wił „Uwa gi do ty czą ce ba dań drew nia ne go
obiek tu za byt ko we go po po ża rze (na przy kła -
dzie bu dow li sa kral nej)”. Z uwag wy ni ka, że na -
wet za cho wa ne frag men ty drew nia ne go za byt ku
ma ją war tość hi sto rycz ną, co słu cha czy w ro dza -
ju stra ża ków po win no skła niać do zu peł nie in -
ne go spoj rze nia na zglisz cza – one też by wa ją
cen ne, gdy ma ją od po wied nie po cho dze nie. 

Nad szedł czas wy kła dów o naj now szych
zda rze niach rze czy wi stych. 

St. kpt. Krzysz tof Ko ciu ba z KW PSP
w Szcze ci nie przed sta wił re fe rat pt. „Ka ta stro fa

bu dow la na na Zam ku Ksią żąt Po mor skich
w Szcze ci nie”. Z bar dzo przej rzy ste go stu dium
przy pad ku mo gli śmy się do wie dzieć za rów no
o oko licz no ściach ka ta stro fy, jak jej prze wi dy -
wa niu i wy łą cze niu od po wied nich po miesz czeń
z użyt ko wa nia na pod sta wie wca le nie bu dzą -
cych gro zę oznak, prze bie gu zda rze nia oraz
dzia ła niach or ga ni za cyj nych i za bez pie cza ją -
cych po zda rze niu i pro jek cie od bu do wy znisz -
czeń. Dla osób po dej mu ją cych waż ne de cy zje,
co w na szym przy pad ku ozna cza wszel kich 
ko men dan tów i oso by pro wa dzą ce szko le nia
z dzia łań ra tow ni czych oraz za po bie ga nia po ża -
rom i in nym miej sco wym za gro że niom, ten re -
fe rat jest nie zmier nie istot ny, gdyż wzor co wo
po ka zu je roz kład kom pe ten cji mię dzy po szcze -
gól ny mi or ga na mi ad mi ni stra cji pań stwo wej. 

Bryg. Grze gorz Ro jek, za stęp ca ko men dan -
ta miej skie go PSP w Go rzo wie Wiel ko pol skim,
przed sta wił stu dium przy pad ku „Po żar ka te -
dry…”. Z opi su prze bie gu ak cji jed no znacz nie
wy ni ka ło, że na praw dę le piej jest za po bie gać,
niż le czyć, zwłasz cza je śli cho dzi o za byt ki, a już
szcze gól nie bu dow la ne, a ta ki mi są ko ścio ły.
Czas ak cji: 49 godz., za an ga żo wa nych 69 po jaz -
dów i 317 ra tow ni ków, zu ży te 4 mln l wo dy
i 4200 l środ ka pia no twór cze go. Po żar ogra ni -
czo no do wie ży, nie do pusz cza jąc do je go roz -
wi nię cia na wnę trze ka te dry ani na kon struk cję
no śną jej da chu. Mi mo to pył z pia ny prze do stał
się do wnę trza na wy głów nej i osiadł na or ga -
nach, któ re przez to mu szą przejść ka pi tal ny re -
mont, kosz tu ją cy za le dwie 1,5 mln zł. 

Ku za do wo le niu uczest ni ków kon fe ren cji za -
miast wy kła du „Ewa ku acja oso by ochra nia nej
z bu dyn ku mu zeum w kon tek ście wy bra nych za -
gro żeń” od był się po kaz w wy ko na niu Paw ła
Pa jor skie go z APEIRON i je go stu den tów, ogra -
ni czo ny do fi zycz no -dy na micz nej ochro ny 
Bar dzo Waż nej Oso by (w tym przy pad ku wzbu -
dza ją cej ogól ną sym pa tię Bar dzo Ład nej Dziew -
czy ny) przed trze ma pró ba mi na pa ści: z no żem,
pi sto le tem i gra na tem. 

I tak uczest ni cy kon fe ren cji do trwa li w zdro -
wiu do jej koń ca. 

Wnio ski
Kon fe ren cję na le ży za li czyć do bar dzo uda -

nych. Kil ka re fe ra tów jest na ty le in te re su ją cych,
że war to by ło by za po znać z ni mi znacz nie szer -
sze gro no niż kil ku dzie się ciu świad ków ich wy -
gło sze nia. Or ga ni za to rom na le ży się za to
sza cu nek. 

Do te ma tów pre zen to wa nych na kon fe ren cji
bę dzie my po wra cali w ko lej nych nu me rach
„Prze glą du Po żar ni cze go”

st. bryg. Pa weł Ro cha la 
jest do rad cà ko men dan ta głów ne go PSP
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deę cer ty fi ka cji obiek tów za byt ko wych, wy tycz ne i oce nę roz wią zań
or ga ni za cyj nych i tech nicz nych w za kre sie bez pie czeń stwa po ża ro we -
go obiek tów za byt ko wych, w tym mu ze ów i gro ma dzo nych w nich zbio -

rów – opra co wa no na pod sta wie wy ni ków pro wa dzo nych ba dań [1],
w ra mach za dań prze wi dzia nych dla Cen trum Na uko wo -Ba daw cze go
Ochro ny Prze ciw po ża ro wej im. Jó ze fa Tu lisz kow skie go – Pań stwo wy In -
sty tut Ba daw czy [2] w har mo no gra mie re ali za cji pro jek tu pt.: „Opra co -
wa nie in no wa cyj ne go sys te mu za rzą dza nia bez pie czeń stwa obiek tów
za byt ko wych w zur ba ni zo wa nych cen trach miast”. Za gad nie nie to obej -
mu je pro ble ma ty kę do ty czą cą za bez pie cze nia prze ciw po ża ro we go (pre -
wen cyj ne go) obiek tów za byt ko wych w za kre sie wa run ków
tech nicz no -bu dow la nych i za bez pie czeń prze ciw po ża ro wych wy stę pu ją -
cych w tych obiek tach oraz oce ny rze czy wi ste go po zio mu ich przy go to -
wa nia do dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych – w kon tek ście opi nio wa nia
i cer ty fi ko wa nia roz wią zań or ga ni za cyj nych i tech nicz nych wy stę pu ją -
cych w tych obiek tach. Wska za nie wy ma gań, za rów no w za kre sie pre -
wen cyj nym, jak i ope ra cyj nym, sta no wi wstęp do za ło żeń do wy tycz nych
do opi nio wa nia i cer ty fi ka cji roz wią zań or ga ni za cyj nych i tech nicz nych
obiek tów za byt ko wych. Do ce lo wo, wy tycz ne w oma wia nym za kre sie po -
win ny do ty czyć za rów no obiek tów za byt ko wych i mu ze al nych, jak rów -
nież obiek tów „no wych”, w któ rych bę dą zgro ma dzo ne zbio ry mu ze al ne
o uni kal nym cha rak te rze i du żych war to ściach hi sto rycz nych i ma te rial -
nych. Na pod sta wie pro wa dzo nych przez ze spół ba daw czy CNBOP-PIB
ba dań opra co wa no rów nież me to dy kę wy zna cza nia obiek tów za byt ko -
wych do udzia łu w przed mio to wym sys te mie opi nio wa nia i cer ty fi ka cji.
Prze pro wa dzo no sze reg ba dań w przed mio to wym za kre sie oraz do ko na -
no prze glą du do stęp nej li te ra tu ry przed mio tu oraz prze pi sów pra wa, wy -
tycz nych i prak tyk w in nych pań stwach. Przed mio to we ba da nia
po prze dzo ne by ły kon sul ta cja mi z przed sta wi cie li Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej oraz Na ro do we go In sty tu tu Mu ze al nic twa i Ochro ny Zbio rów.

Pro wa dzo ne pra ce i jej wy ni ki
Jed nym z wnio sków sfor mu ło wa nych na pod sta wie pro wa dzo nych ba -

dań jest re ko men da cja, iż do ce lo wo po wi nien zo stać wska za ny od po wied -
ni pod miot, dzia ła ją cy na pod sta wie prze pi sów pra wa, któ ry bę dzie
wła ści wy do wy da wa nia sto sow nych opi nii i cer ty fi ka tów świad czą cych
o od po wied nim przy go to wa niu obiek tów za byt ko wych, bądź obiek tów,
w któ rym znaj du ją się cen ne zbio ry, do dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych,
ewa ku acji zbio rów oraz za pew nie nia od po wied nich wa run ków tech nicz -
no -bu dow la nych i za bez pie czeń prze ciw po ża ro wych wy stę pu ją cych
w tych obiek tach. Cer ty fi ka cja ta ka mo że być pro wa dzo na rów nież przez
in ne pod mio ty kom pe tent ne w za kre sie ochro ny prze ciw po ża ro wy, dzia -
ła ją ce w uzgod nie niu lub w ra mach współ pra cy z pod mio tem/pod mio ta -
mi/ wy spe cja li zo wa nym i wła ści wym w za kre sie ochro ny dóbr kul tu ry.
Ta kim pod mio tem mo że być np. CNBOP-PIB. Na tym eta pie re ali za cji
pro jek tu kwe stia do bro wol no ści czy ob li ga to ryj no ści udzia łu oma wia nych
obiek tów w pro gra mie cer ty fi ka cji po zo sta je jesz cze nie roz strzy gnię ta.
Przy za ło że niu jed nak ob li ga to ryj ne go udzia łu wspo mnia nych obiek tów
w pro jek cie, ko niecz nym bę dzie wy pra co wa nie od po wied nich ram for -
mal no -praw nych po zwa la ją cych na funk cjo no wa nie sys te mu cer ty fi ka cji.
W wa run kach pol skich te go ro dza ju ob szar dzia łal no ści jak cer ty fi ka cja
bez pie czeń stwa po ża ro we go jest dzia ła niem in no wa cyj nym. Do tych cza -
so we wy ni ki w ra mach pro wa dzo nych ba dań wska zu ją na wy stę po wa nie
prze sła nek uza sad nia ją cych pod ję cie dal szych prac nad sys te mem opi nio -
wa nia i cer ty fi ka cji roz wią zań or ga ni za cyj nych i tech nicz nych obiek tów
za byt ko wych i mu ze al nych, w ce lu sku tecz niej szej ochro ny prze ciw po -
ża ro wej tych obiek tów i zgro ma dzo nych w nich zbio rów.

Na po trze by cer ty fi ka cji, w ra mach re ali za cji te go pro jek tu w CNBOP-
PIB, opra co wa no wzo rzec kar ty kon tro l nej za gad nień, któ ra swo im za kre -
sem obej mu je ob szar za gad nień za rów no tech nicz nych, jak
i or ga ni za cyj nych wy stę pu ją cych w roz pa try wa nych obiek tach. Szcze gó -

PIOTR WOJ TA SZEW SKI

KON RAD ZA CIE RA

BE ATA WOJ TA SIAK Cer ty fi ka cja 
obiek tów mu ze al nych

i za byt ko wych
Z uwagi na ogromną wartość obiektów muzealnych i zabytkowych,

zasadne wydaje się wprowadzenie specjalnego systemu
certyfikowania, który koncentrowałby się na poziomie

bezpieczeństwa przeciwpożarowego takich obiektów i ich zbiorów.
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ło wa ana li za tych ob sza rów po win na sta no wić pod sta wę do wy da wa nia
oce ny koń co wej (po zy tyw nej lub ne ga tyw nej) dla ta kie go obiek tu w od -
nie sie niu do wy stę pu ją cych w nim wa run ków ochro ny prze ciw po ża ro wej.
Otrzy ma nie oce ny po zy tyw nej po zwa la ło by na uzy ska nie cer ty fi ka tu dla
obiek tu za byt ko we go, po twier dza ją ce go ak cep to wal ny po ziom bez pie -
czeń stwa w za kre sie wa run ków ochro ny prze ciw po ża ro wej w ta kim obiek -
cie za byt ko wym lub mu zeum. Prze pro wa dzo no rów nież już pierw sze
oce ny. To cen ne do świad cze nia i war to ścio we pod sta wy do dal sze go roz -
wo ju po szu ki wa nia na rzę dzi i roz wią zań.

Wnio ski na przy szłoÊç
W ra mach re ali za cji ba dań na tym eta pie re ali za cji pro jek tu sfor mu ło -

wa no sze reg wnio sków. 
Sys tem opi nio wa nia i cer ty fi ka cji roz wią zań or ga ni za cyj nych i tech -

nicz nych obiek tów za byt ko wych i mu ze al nych, po wi nien uwzględ niać
w szcze gól no ści ko niecz ność wy zna cze nia wy ka zu (ska ta lo go wa nia)
obiek tów za byt ko wych i mu ze al nych oraz in nych, w któ rych są zgro ma -
dzo ne zbio ry o du żej war to ści hi sto rycz nej, któ re po win ny zo stać ob ję te
sys te mem opi nio wa nia i cer ty fi ka cji wy stę pu ją cych roz wią zań or ga ni za -
cyj nych i tech nicz nych. Nie mniej istot ne jest wy zna cze nie ob sza ru za -
gad nień ochro ny prze ciw po ża ro wej nie zbęd nych do opra co wa nia
wy tycz nych do opi nio wa nia i cer ty fi ka cji, z uwzględ nie niem roz wią zań
do ty czą cych w szcze gól no ści za gad nień tech nicz nych i or ga ni za cyj nych.
Za gad nie nia tech nicz ne do ty czą wa run ków ochro ny prze ciw po ża ro wej
roz pa try wa ne go obiek tu w za kre sie wy stę pu ją cych wa run ków tech nicz -
no -bu dow la nych, wa run ków ewa ku acji lu dzi, wy po sa że nia obiek tu w wy -
ma ga ne tech nicz ne środ ki za bez pie czeń prze ciw po ża ro wych (urzą dze nia
prze ciw po ża ro we), wy ma ga ne przez prze pi sy ochro ny prze ciw po ża ro wej,
oraz przy go to wa nia obiek tu do pro wa dze nia dzia łań ra tow ni czo -ga śni -
czych, itp. Z ko lei do za gad nień or ga ni za cyj nych na le żą te do ty czą ce
w szcze gól no ści ewa ku acji zbio rów oraz przy go to wa nia per so ne lu do re -
ali za cji za dań z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro wej i wła ści we go po stę -
po wa nia w ra zie po ża ru lub in ne go za gro że nia. Re ko men du je się, aby
do ku men ty (in struk cje) do ty czą ce ewa ku acji zbio rów w obiek tach ob ję -

tych cer ty fi ka cją by ły uzgad nia ne (opi nio wa ne) przez wła ści we pań stwo -
we in sty tu cje kul tu ry (np. NIMOZ). Prze wi du je się tak że ko niecz ność spo -
rzą dze nia in struk cji bez pie czeń stwa po ża ro we go okre śla ją cą ro dzaj
za gro że nia.

Sys tem prze wi du je tak że ko niecz ność wy zna cze nia pod mio tu (pod -
mio tów), wła ści we go i kom pe tent ne go do pro wa dze nia pro ce sów oce ny
i cer ty fi ka cji w za kre sie przy go to wa nia obiek tu za byt ko we go, bądź obiek -
tu, w któ rym znaj du ją się cen ne zbio ry – do dzia łań ra tow ni czo -ga śni -
czych, ewa ku acji zbio rów oraz oce ny wy stę pu ją cych wa run ków
tech nicz no -bu dow la nych i za bez pie czeń prze ciw po ża ro wych.

Cer ty fi ka cja bę dzie więc wy ma ga ła wy pra co wa nia pro po zy cji od po -
wied nich ram for mal no -praw nych, po zwa la ją cych na funk cjo no wa nie
przed mio to we go opi nio wa nia i cer ty fi ka cji oraz pod mio tów bio rą cych
udział w tym pro ce sie. Po dob nie bę dzie w przy pad ku wy pra co wa nia „ko -
rzy ści” dla wła ści cie li, za rząd ców i użyt kow ni ków obiek tów ob ję tych pro -
gra mem opi nio wa nia i cer ty fi ko wa nia, wy ni ka ją cych z ich udzia łu w tym
pro ce sie. (np. uzy ska nie tzw. upu stów ubez pie cze nio wych, wpi sa nie na li -
stę „obiek tów bez piecz nych i przy ja znych dla zwie dza ją cych” itp.).

Pod sta wą do wy da nia cer ty fi ka tu dla obiek tu za byt ko we go przez
upraw nio ny pod miot po win na być po zy tyw na oce na koń co wa, spo rzą dza -
na na pod sta wie kar ty kon tro l nej, uwzględ nia ją cej w szcze gól no ści: 
� nie wy stę po wa nie wa run ków tech nicz nych, któ re nie za pew nia ją
moż li wo ści ewa ku acji lu dzi, sta no wią cych pod sta wę do uzna nia roz pa -
try wa ne go obiek tu (bu dyn ku) ist nie ją ce go za za gra ża ją cy ży ciu lu dzi;
� peł ne wy po sa że nie roz pa try wa ne go obiek tu w spraw ne urzą dze nia
prze ciw po ża ro we oraz za pew nie nie dro gi po ża ro wej, wy ma ga ne przez
prze pi sy ochro ny prze ciw po ża ro wej lub wy stę po wa nie roz wią zań za mien -
nych po zwa la ją cych na speł nie nie wy ma gań ochro ny prze ciw po ża ro wej
do ty czą cych obiek tów bu dow la nych w spo sób in ny niż okre ślo ny w tych
prze pi sach, je że li pro po no wa ne roz wią za nia za mien ne ogra ni cza ją moż -
li wość po wsta nia po ża ru, w try bie od ręb nych prze pi sów1; 
� przy go to wa nie obiek tu do dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych;
� przy go to wa nie zbio rów do ewa ku acji.

Cer ty fi kat dla obiek tu za byt ko we go po wi nien być wy da wa ny na czas
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okre ślo ny i pod le gać nad zo ro wi w okre sie je go waż no ści. W przy pad ku
jed nak wy stą pie nia w okre sie waż no ści cer ty fi ka tu istot nych zmian w wa -
run kach ochro ny prze ciw po ża ro wej cer ty fi kat ta ki po wi nien być wy da -
wa ny po now nie lub co fa ny. 

Ewi den cję obiek tów ob ję tych opi nio wa niem i cer ty fi ka cją po wi nien
pro wa dzić upraw nio ny pod miot, przy czym wy kaz tych obiek tów po wi -
nien być ogól nie do stęp ny.

W związ ku z fak tem, iż pro jekt ba daw czy jest w trak cie re ali za cji ob -
szer ne i bar dziej kom plet ne za pre zen to wa nie za gad nie nia na ła mach cza -
so pi sma bę dzie moż li we w ter mi nie póź niej szym.

st. bryg. w st. spocz Piotr Wojtaszewski 
to były zast´pca dyrektora w KG PSP, 

a Konrad Zaciera i Beata Wojtasiak sà pracownikami Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpo˝arowej im. Józefa

Tuliszkowskiego - Paƒstwowy Instytut Badawczy

    Li te ra tu ra
1. Usta wa z dnia 21 li sto pa da 1996 r. o mu ze ach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972).
2. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z 7 czerw ca 2010 r.
w spra wie ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek tów bu dow la nych i te re -
nów (Dz. U. 2010, Nr 109 poz. 719). 
3. Art. 6c pkt. 2 usta wy z dnia 24 sierp nia 1991 r. o ochro nie prze ciw po ża ro wej (Dz.
U. 2016, poz. 191 i 298).
4. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa na ro do we go z dnia 2 wrze śnia 2014
r. w spra wie za bez pie cze nia zbio rów mu zeum przed po ża rem, kra dzie żą i in nym nie bez -
pie czeń stwem gro żą cym ich znisz cze niem lub utra tą (Dz. U. 2014, poz. 1240).

[1] Ba da nia pro wa dzo ne w ra mach re ali za cji pro jek tu „Opra co wa nie in no wa cyj ne go sys -
te mu za rzą dza nia bez pie czeń stwem obiek tów za byt ko wych w zur ba ni zo wa nych cen trach
miast”, pro jekt fi nan so wa ny przez NCBiR, nr umo wy pro jek tu: DOB-BIO7/08/01/2015.
[2] Pro jekt re ali zo wa ny przez kon sor cjum na uko we: Szko ła Głów na Służ by Po żar ni czej,
Cen trum Na uko wo -Ba daw cze Ochro ny Prze ciw po ża ro wej im. Jó ze fa Tu lisz kow skie -
go – Pań stwo wy In sty tut Ba daw czy, Szko ła Aspi ran tów Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kra ko wie, fir ma Dy na mic Sa fe ty Cor po ra tion Spół ka z o.o.

1 Art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.
2016, poz. 191 i 298) 



ta ty sty ki po ża ro we Ko men dy Głów nej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej wska zu ją,
że rok rocz nie wy stę pu je kil ka ty się cy te -

go ty pu po ża rów, ze szcze gól ną in ten syw no ścią
w se zo nie je sien no -zi mo wym. Z ana li zy przy -
czyn po wsta wa nia po ża rów od ko mi no wych 
wy ni ka, że ich naj częst szym po wo dem jest nie -
pra wi dło wa eks plo ata cja urzą dzeń grzew czych
oraz brak prze glą dów i kon tro li ko mi nów,
przy czym nie pra wi dło wa eks plo ata cja urzą dzeń
od po wia da za po nad 70% przy czyn po ża rów,
a po zo sta łe przy czy ny to wa dy urzą dzeń lub in -
ne wa dy kon struk cyj ne ko mi nów. 

Jest to spo wo do wa ne głów nie osa dza niem
się sa dzy w ko mi nie, naj czę ściej przy eks plo ata -
cji urzą dzeń na pa li wa sta łe, w sy tu acji, gdy
użyt kow ni cy wy ko rzy stu ją nie wła ści we pa li wa
(np. spa la ją drew no igla ste lub in ne nie do zwo -
lo ne pa li wa). 

Nie pra wi dło wa eks plo ata cja urzą dzeń bę dą -
ca głów ną przy czy ną po ża rów od ko mi no wych
to po ję cie bar dzo sze ro kie, obej mu ją ce m.in.:
� brak ter mi no we go lub do kład ne go czysz -
cze nia ko mi nów, skut ku ją cy na gro ma dze niem
się w nich sa dzy i in nych pro duk tów nie peł ne -
go spa la nia pa li wa,
� sto so wa nie nie wła ści we go ro dza ju opa łu
przez użyt kow ni ków,
� nie wła ści wą eks plo ata cję urzą dzeń grzew -
czych – nie zgod ną z za le ca ną w in struk cji pro -
du cen ta,
� pod łą cza nie do wspól ne go prze wo du ko -
mi no we go urzą dzeń grzew czych na róż ne 
pa li wa,

ognio wych ko mi nów, ja ko jed ne go z naj waż -
niej szych za gad nień zwią za nych z bez pie czeń -
stwem po ża ro wym bu dyn ków i bu dow li.
Pod sta wo wą kwe stią jest za pew nie nie, by ko -
min zo stał wy ko na ny z ma te ria łów nie pal nych
i tym sa mym nie prze no sił ognia z we wnątrz
na je go po wierzch nię ze wnętrz ną i prze strzeń
ota cza ją cą – szcze gól nie na ma te ria ły pal ne,
czy li naj czę ściej drew nia ne ele men ty kon struk -
cji da chu.

Po j´ cie ko mi na
Ko mi nia rze pod po ję ciem ko mi nów i sys te -

mów ko mi no wych ro zu mie ją wszyst kie ro dza je
ko mi nów, bez wzglę du na ich prze zna cze nie, np.
do od pro wa dza nia spa lin z urzą dzeń opa la nych
ga zem (ko mi ny spa li no we) lub ole jem opa ło -
wym czy też od pro wa dza nia spa lin z urzą dzeń
grzew czych na pa li wa sta łe (ko mi ny dy mo we).
Ko mi ny i sys te my ko mi no we są wbu do wa ne
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Ba da nia 
ognio we ko mi nów 

ZBI GNIEW A. TA ŁACH
JA CEK PIE CHOC KI

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń związanych z eksploatacją
kominów i systemów kominowych są tzw. pożary odkominowe,

wynikające z zapalania się sadzy we wnętrzu komina. Obowiązująca
od września tego roku norma PN-B-02870:2017 Badania ogniowe.

Kominy do urządzeń grzewczych o mocy cieplnej do 150 kW
ma podnieść standardy bezpieczeństwa.

S � wa dy kon struk cyj ne prze wo dów ko mi no -
wych (pęk nię cia, nie szczel no ści, itp.),
� do ko ny wa nie prze ró bek, na praw czy kon -
ser wa cji prze wo dów ko mi no wych przez nie wy -
kwa li fi ko wa ne oso by,
� udraż nia nie prze wo dów ko mi no wych z za -
sto so wa niem cie czy pal nych (wy pa la nie sa dzy).

Po ża ry od ko mi no we sta no wią za gro że nie
po ża ro we nie tyl ko dla kon struk cji ko mi nów, ale
rów nież dla ca łych bu dyn ków. W trak cie po ża -
ru tem pe ra tu ra mo że się gać na wet po wy -
żej 1000°C i wów czas sa dza w for mie py li stej
pa li się, sy piąc z ko mi na iskra mi (pło ną cy mi
płat ka mi sa dzy). Nie rzad ko te go ty pu po ża ry
koń czą się tra gicz nie (ofia ry śmier tel ne).

Je że li ko min jest nie szczel ny, po żar sa dzy
naj czę ściej prze no si się na kon struk cję bu dyn -
ku, co przed sta wia fot. 2.

Bio rąc pod uwa gę ska lę za gro żeń, pod ję to
pra ce nad no we li za cją nor my do ty czą cej ba dań

Fot. 1. Fa zy po ̋ a ru sa dzy w ko mi nie



w struk tu ry bu dyn ków za rów no w bu dow nic -
twie miesz ka nio wym, jak i w bu dow nic twie 
ko mu nal nym i prze my sło wym. Ze wzglę du
na swo je prze zna cze nie od gry wa ją bar dzo waż -
ną ro lę, gdyż ich za da niem jest od pro wa dza nie
pro duk tów spa la nia z urzą dzeń grzew czych
do at mos fe ry. Za gro że nia ta kie jak po żar (ze
wzglę du na wy so ką tem pe ra tu rę spa lin), za tru -
cie tlen kiem wę gla (w przy pad ku zja wisk nie -
peł ne go spa la nia) są naj istot niej sze ze wzglę du
na bez pie czeń stwo użyt kow ni ków. 

W świe tle prze pi sów Pra wa bu dow la ne go
oraz roz po rzą dze nia Par la men tu Eu ro pej skie go
i Ra dy Eu ro py nr 305/2011 ko mi ny i sys te my
ko mi no we za li cza ne są do wy ro bów bu dow la -
nych i w związ ku z tym po win ny speł niać wy -
ma ga nia do ty czą ce: 
� no śno ści i sta tecz no ści,
� bez pie czeń stwa po ża ro we go, 
� hi gie ny, zdro wia i śro do wi ska,
� bez pie czeń stwa użyt ko wa nia i do stęp no ści
obiek tów,
� ochro ny przed ha ła sem,
� oszczęd no ści ener gii oraz izo la cyj no ści
ciepl nej,
� zrów no wa żo ne go wy ko rzy sta nia za so bów
na tu ral nych.

Prze pi sy tech nicz no -bu dow la ne, w tym roz -
po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad -
mi ni stra cji z 16 sierp nia 1999 r. w spra wie
wa run ków tech nicz nych użyt ko wa nia bu dyn -
ków miesz kal nych (DzU nr 74, poz. 826), de fi -
niu ją ko mi ny i sys te my ko mi no we, roz róż nia jąc
prze wo dy ko mi no we i prze wo dy spa li no we 
(§ 2 pkt 18-21).

Prze wo dy dy mo we to prze wo dy wraz z ich
wy po sa że niem, słu żą ce do od pro wa dza nia dy -
mu z pa le nisk opa la nych pa li wem sta łym do ka -
na łów dy mo wych wy ko na nych w ścia nach lub
przy bu do wa nych do tych ścian, wraz z ich wy -
po sa że niem, słu żą cych do od pro wa dza nia dy mu
po nad dach. Prze wo dy spa li no we zaś to prze wo -
dy wraz z ich wy po sa że niem, słu żą ce do od pro -
wa dza nia spa lin z pa le nisk opa la nych pa li wem
ga zo wym lub ole jo wym do ka na łów spa li no -
wych wy ko na nych w ścia nach bu dyn ku lub

przy bu do wa nych do tych ścian, wraz z ich wy -
po sa że niem, słu żą cych do od pro wa dza nia spa -
lin po nad dach.

„Wy ma ga nia prze ciw po ża ro we dla pa le nisk
i in sta la cji” (roz dział 8 roz po rzą dze nia mi ni stra
in fra struk tu ry z 12 kwiet nia 2002 r. w spra wie
wa run ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po -
wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie [DzU 
z 2015 r., poz. 1422]) w § 266 ust. 1 zo bo wią zu -
ją, aby „prze wo dy spa li no we i dy mo we wy ko -
na ne by ły z wy ro bów nie pal nych”, a w ust. 2,
aby „prze wo dy lub obu do wa prze wo dów spa li -
no wych i dy mo wych speł nia ła wy ma ga nia okre -
ślo ne w Pol skiej Nor mie do ty czą cej ba dań
ognio wych ma łych ko mi nów.”

Trze ba wy raź nie pod kre ślić, że za kres nor -
my z 1993 r. róż ni się od ak tu al nie obo wią zu ją -
cej no we li za cji, gdyż PN-B -02870:1993 sta-
no wi, że: „(…) ba da nie szczel no ści, izo la cyj no -
ści i wy trzy ma ło ści me cha nicz nej nie do ty czy
wła ści wo ści po ża ro wych ko mi na w przy pad ku
za in sta lo wa nia go w da chu o kon struk cji pal nej
oraz sto so wa nia róż nych urzą dzeń grzew czych.
Po nad to nor ma ta nie okre śla jed no znacz nych
kry te riów kla sy fi ka cyj nych ko mi nów na pod sta -
wie prze pro wa dzo nych ba dań szczel no ści”. 

PN-B -02870:2017 jed no znacz nie okre śla
wa run ki speł nie nia przez ko mi ny wy ma ga nych

ba dań ognio wych, od no sząc się jed no cze śnie
do kla sy szczel no ści ko mi na i kla sy tem pe ra tu -
ro wej oraz de kla ro wa nej przez pro du cen ta ko -
mi na bez piecz nej od le gło ści od ma te ria łów
pal nych. Ma to głów nie zna cze nie w przy pad ku
naj czę ściej sto so wa nej drew nia nej kon struk cji
w bu dyn kach jed no ro dzin nych. 

PN-B -02870:2017 – ba da nia
ognio we
W nor mie PN-B -02870:2017 Ba da nia

ognio we. Ko mi ny do urzą dzeń grzew czych
o mo cy ciepl nej do 150 kW okre ślo no me to dę
ba dań w pod wyż szo nych tem pe ra tu rach ko mi -
nów i sys te mów ko mi no wych, bez wzglę du
na ro dzaj ma te ria łu kon struk cyj ne go. Ba da nia
ognio we, zgod nie z nor mą, na le ży prze pro wa -
dzać w okre ślo nych tem pe ra tu rach tj. 300°C,
550°C, 700°C, a na stęp nie ba da ne ko mi ny na -
le ży pod dać pró bie ognio wej w tem pe ra tu -
rze 1000°C. Do ty czy to ko mi nów pra cu ją cych
za rów no w pod ci śnie niu, jak i w nad ci śnie niu,
któ re prze zna czo ne są do urzą dzeń grzew czych
o mo cy ciepl nej do 150 kW. Ba da nia szczel no -
ści ko mi na do ko nu je się trzy krot nie: przed roz -
po czę ciem ba dań, w trak cie ba dań i po ich
za koń cze niu. Na le ży pod kre ślić, że ba da ne ko -
mi ny w ca łym cy klu ba dań ognio wych mu szą
wy ka zy wać szczel ność. 

Me to da ba dań we dług nor my PN-B -
-02870:2017 ma na ce lu okre śle nie od dzia ły wa -
nia pod wyż szo nych tem pe ra tur i ognia od
we wnątrz ko mi na na je go po wierzch nię ze -
wnętrz ną i prze strzeń ota cza ją cą, w tym na
mo gą ce znaj do wać się w oto cze niu ko mi na
w róż nych od le gło ściach ma te ria ły pal ne.
Na rys. 2 przed sta wio ny zo stał cykl ba dań
ognio wych, któ rym po win ny być pod da ne ko -
mi ny zgod nie z wy ma ga nia mi nor my PN-B -
-02870: 2017.
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Fot. 2. Po ̋ ar sa dzy w ko mi nie – prze no sze nie si´ ognia na kon struk cj´ bu dyn ku

Rys. 1. Cykl ba daƒ ognio wych we dług nor my PN-B -02870

   Ob ja śnie nia
to – tem pe ra tu ra oto cze nia
—— – czas trwa nia ba da nia do chwi li usta -
bi li zo wa nia się tem pe ra tu ry (od chy le nie nie
więk sze niż 2°C/30 min) dla wszyst kich
zmie rzo nych tem pe ra tur na po wierzch ni
ko mi na do ba dań
� – punk ty ba da nia szczel no ści na sche ma -
cie prze bie gu pró by tem pe ra tu ro wej
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Sta no wi sko ba daw cze
W nor mie PN-B -02870:2017 wy ko rzy sta no

wie dzę do ty czą cą kon struk cji sta no wisk ba daw -
czych sto so wa nych w ba da niach sys te mów ko -
mi nów w po dob nych nor mach eu ro pej skich.
Rys. 2 po ka zu je sche mat sta no wi ska ba daw cze -
go wraz z za le co ny mi wy mia ra mi. Sta no wi sko
do ba dań skła da się z dwóch pro sto pa dłych
do sie bie ścian i dwóch ele men tów po zio mych,
umoż li wia ją cych od wzo ro wa nie prze pro wa dze -
nia ko mi na do ba dań przez stro py i mię dzy stro -
pa mi. Sta no wi sko po win no być wy ko na ne ze
sklej ki drew nia nej, ja ko ma te ria łu ła two za pal -
ne go, do dat ko wo za izo lo wa nej weł ną mi ne ral -
ną o od po wied niej gru bo ści. Ele men ty po zio me
sta no wi ska od wzo ro wu ją kon struk cję stro pów,
a nor ma za le ca, aby by ły wy ko na ne z „ży we go”
drew na. Ta ka kon struk cja sta no wi ska umoż li wia
oce nę wpły wu tem pe ra tu ry ścian ko mi na na ma -
te ria ły ła two za pal ne. 

Istot nym ele men tem w ba da niach ognio -
wych jest cią gły po miar tem pe ra tu ry, któ ry
zgod nie z wy ma ga nia mi nor my po wi nien być
pro wa dzo ny w wy zna czo nych punk tach po mia -
ro wych sta no wi ska i ba da ne go ko mi na. Tem pe -
ra tu rę za le ca się mie rzyć ter mo pa ra mi ty pu K
(NiCr-NiAl) z do kład no ścią ± 2°C w tem pe ra -
tu rze niż szej niż 600°C, a w tem pe ra tu rze wyż -
szej lub rów nej 600°C z do kład no ścią ± 5°C. 

Na fot. 3 i 4 przed sta wio ny zo stał przy kład
sta no wi ska ba daw cze go do ba dań ognio wych
ko mi nów wy ko na ne go zgod nie z wy ma ga nia mi
nor my PN-B -02870:2017. 

Prze bieg ba da nia
Okre śle nie od por no ści ko mi na na dzia ła nie

ognia skła da się z kil ku eta pów. Jed nym z wy -
ma gań jest jego od po wied nie przy go to wa nie.
Wy ma ga, się aby przed roz po czę ciem ba dań ko -
min se zo no wać (kli ma ty zo wać) w su chym, do -
brze prze wie trzo nym po miesz cze niu w tem pe-
ra tu rze oto cze nia przez sie dem dni. Etap ten jest
nie zbęd ny, gdyż śro do wi sko, w któ rym prze cho -
wu je się ko min do ba dań, mo że mieć wpływ
na struk tu rę ma te ria łów, szcze gól nie je że li jest
on wy ko na ny z ma te ria łów ce ra micz nych lub
ma izo la cję ciepl ną z weł ny mi ne ral nej. 

Na stęp nym eta pem ba dań jest fa za su sze nia
w sto sun ko wo ni skiej tem pe ra tu rze, któ ra ma
na ce lu usu nię cie wszel kich na prę żeń kon struk -
cyj nych po wsta łych w pro ce sie pro duk cyj nym
oraz na prę żeń mon ta żo wych.

Przed fa zą su sze nia na le ży spraw dzić szczel -
ność ba da ne go ko mi na. Naj czę ściej do ko nu je
się te go za po mo cą spe cja li stycz nej apa ra tu ry,
np. apa ra tu Wöhle ra (fot. 5) zgod nie z okre ślo -
ny mi kla sa mi szczel no ści (ta be la 1). 

Na le ży pod kre ślić, że ba da nie szczel no ści
ma cha rak ter pod sta wo wy, gdyż je go po zy tyw -
ny wy nik kla sy fi ku je ko min do dal szych ba dań
ognio wych. 

Na stęp nym eta pem jest już ba da nie ko mi -
na w pod wyż szo nej tem pe ra tu rze, we dług cy klu
przed sta wio ne go na rys. 1. W eta pie tym za po -
mo cą ge ne ra to ra cie pła pod no si się tem pe ra tu rę
do 300°C, któ ra od po wia da kla sie tem pe ra tu ro -
wej T250 i w tej tem pe ra tu rze utrzy mu je się ba -
da ny ko min przez 60 min. Na fot. 6 przed-
sta wio ny zo stał ge ne ra tor cie pła, któ rym w tym
przy pad ku jest pal nik ga zo wy z au to ma ty ką ste -
ru ją cą.

Po 60 min wy grze wa nia ko mi na w tem pe -
ratu rze 300°C na le ży schło dzić go do tem pe-
ratu ry oto cze nia i prze pro wa dzić ba da nie
szczel no ści. Je że li pró ba szczel no ści da wy nik
ne ga tyw ny, na le ży za koń czyć ba da nie i za kwa -
li fi ko wać ko min ja ko nie speł nia ją cy wy ma gań
nor my PN-B -02870. Je śli jed nak pró ba szczel -
no ści za koń czy się po zy tyw nie, na le ży roz po -
cząć ko lej ne eta py ba dań w tem pe ra tu rach
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Rys. 2. Sta no wi sko do ba daƒ

   Ob ja śnie nia
1 – ko min do ba dań
2 – przej ście ko mi no we w stro pie – prze -
pust ognio od por ny ko mi na
3 – urzą dze nie grzew cze
4 •  – punk ty po mia ru tem pe ra tu ry
5 x – za kła da na, de kla ro wa na przez pro du -
cen ta od le głość, w któ rej na po wierzch ni
ma te ria łu pal ne go tem pe ra tu ra nie mo że
osią gnąć wartości wyż szej niż 85°C

Fot. 3. Sta no wi sko do ba daƒ ognio wych – wi dok
ogól ny

Kla sa 
szczel no Êci

War toÊç ci Ênie nia
pod czas pró by

szczel no Êci [Pa]

Do pusz czal -
na nie szczel noÊç
[dm3•s-1 • m -2]

N1 40 < 2,0

N2 20 < 3,0

P1 200 < 0,006

P2 200 < 0,120

Tabela 1. Kla sy szczel no Êci ko mi nów do ba daƒ
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wyż szych, we dług cy klu przed sta wio ne go
na rys. 1, w tem pe ra tu rze 550°C dla kla sy tem -
pe ra tu ro wej T450, 700°C dla kla sy tem pe ra tu -
ro wej T600 i w tem pe ra tu rze 1000°C.

Pod czas ba dań na le ży w spo sób cią gły re je -
stro wać tem pe ra tu rę w punk tach po mia ro wych
oraz na po wierzch niach ze wnętrz nych ko mi -
na do ba dań na wy so ko ści ~1,5 m, ~2,5 m oraz

~3,5 m, na za koń cze -
niu ba da ne go ko mi na.
Na fot. 7 przed sta -
wio ny zo stał wie lo -
punk to wy re je stra tor
tem pe ra tu ry pod czas
pró by od por no ści ko -
mi na w tem pe ra tu -
rze 1000°C.

Po za koń cze niu ba-
da nia w tem pe ra tu -
rze 1000°C na le ży 
po zo sta wić ko min
w wa run kach oto cze -
nia aż do wy sty gnię -
cia, na stęp nie do ko nać

oglę dzin w ce lu stwier dze nia sta nu tech nicz ne -
go ko mi na, do ko nać po mia ru ewen tu al nych od -
kształ ceń i od no to wać zmia ny, któ re wy stą pi ły
w trak cie od dzia ły wa nia na ko min wy so kiej
tem pe ra tu ry. Po do ko na niu oglę dzin prze pro wa -
dza się po now nie pró bę szczel no ści. 

Je że li pró ba szczel no ści da wy nik po zy tyw -
ny i rów no cze śnie nie zo sta ną stwier dzo ne wa -

dy kon struk cyj ne, a tem pe ra tu ra w de kla ro wa -
nych przez pro du cen tów ko mi na od le gło ściach
od ma te ria łów pal nych nie osią gnie wartości
wyż szej niż 85°C, ba da ny ko min moż na uznać
za speł nia ją cy wy ma ga nia ba dań ognio wych
we dług nor my PN-B02870:2017. 

Z uwa gi na po wszech ność zja wi ska po ża rów
od ko mi no wych za pew nie nie bez pie czeń stwa
po ża ro we go przez ko mi ny i sys te my ko mi no we
na le ży uznać za za gad nie nie prio ry te to we. Bio -
rąc pod uwa gę ska lę te go za gro że nia, każ dy pro -
du cent ko mi nów i sys te mów ko mi no wych
po wi nien prze pro wa dzać ba da nia ognio we swo -
ich wy ro bów, tak by na ry nek nie tra fia ły 
pro duk ty nie speł nia ją ce wy mo gów nor my PN-
B -02870:2017 

Zbi gniew A. Ta łach jest człon kiem 
Sto wa rzy sze nia „Ko mi ny Pol skie”

Ja cek Pie choc ki jest pra cow ni kiem 
Biu ra Roz po zna wa nia Za gro ̋ eƒ KG PSP

Wy kaz li te ra tu ry do stęp ny u au to rów.
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Fot. 4. Sta no wi sko do ba daƒ ognio wych – przej Êcie przez stro py Fot. 5. Przy kład ba da nia szczel no Êci ko mi na przed pró bà ognio wà

Fot. 6. Przy kła do wy ge ne ra tor cie pła Fot. 7. Przy kład przy rzà du do cià głej re je stra cji tem pe ra tu ry

Fot. 8. Prze bieg pró by ognio wej – ba da nie w tem pe ra tu rze 1000°C



ra wo bu dow la ne za li cza bu dyn ki in wen -
tar skie do ka te go rii II obiek tów bu do-
w la nych, tj. bu dyn ków słu żą cych 

go spo dar ce rol nej (pro duk cyj nych, go spo dar -
czych i in wen tar sko -skła do wych). Skon cen tru -
je my się na bu dyn kach in wen tar sko -skła -
do wych, któ re z ko lei w prze pi sach tech nicz no -
-bu dow la nych scha rak te ry zo wa ne są ja ko bu -
dyn ki in wen tar skie (słu żą ce do ho dow li

in wen ta rza). Za pis ten sta no wi rów nież ogól nie
sto so wa ną de fi ni cję bu dyn ku in wen tar skie go
w ro zu mie niu ho dow li zwie rząt w go spo dar -
stwie rol nym.

Bu dyn ki in wen tar skie prze zna czo ne do ho -
dow li zwie rząt nie sta no wią jed nak zwar tej ar -
chi tek tu ry i czę sto mo gą istot nie róż nić się
mię dzy so bą. Wy róż nia się trzy pod sta wo we for -
my za bu do wy:

� za bu do wa pa wi lo no wa – cha rak te ry stycz -
ne dla niej są po je dyn cze bu dyn ki o okre ślo nym
prze zna cze niu i funk cjach, za zwy czaj two rzą ce
układ rzę do wy, grze bie nio wy, wa chla rzo wy,
pier ście nio wy al bo gwiaź dzi sty,
� za bu do wa blo ko wa – cha rak te ry zu ją ca się
po łą cze niem kil ku róż nych obiek tów w je den
kom pleks,
� za bu do wa mo no blo ko wa – w tej za bu do -

PAŹDZIERNIK 2017 /32

ROZPOZNAWANIE
ZAGROŻEŃ

KA ROL MOJ SKI Bu dyn ki 
in wen tar skie (cz. 1)

Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej postępuje modernizacja
budynków powstających w gospodarstwach rolnych. Zwiększenie
świadomości specyfiki projektowania budynków przeznaczonych 

dla rolnictwa ma odzwierciedlenie w spadku liczby pożarów 
tych obiektów na przestrzeni ostatnich 5 lat.

P

fot. arch. KM PSP Siedlce



wie ca ła funk cjo nal ność go spo dar stwa rol ne -
go spro wa dza się do jed ne go obiek tu o róż no -
rod nych za da niach i prze zna cze niu; ma my
do czy nie nia z jed nym zor ga ni zo wa nym bu -
dyn kiem, dla któ re go cha rak te ry stycz na jest
zwar ta for ma. 

Kon struk cja bu dyn ków in wen tar skich po -
win na uwzględ niać rów nież ga tu nek ho do wa -
nych zwie rząt oraz prze wi dy wa ne kie run ki
pro duk cji. W każ dym przy pad ku za sto so wa nie
znaj du ją nie co in ne roz wią za nia, za rów no funk -
cjo nal no -prze strzen ne, jak i tech no lo gicz ne.
Naj czę ściej bu dyn ki te prze zna czo ne są dla by -
dła, trzo dy chlew nej, owiec oraz co raz czę ściej
dla kur i in dy ków. W każ dym przy pad ku ko -
niecz ne jest za pew nie nie od po wied nich wa run -
ków mi kro kli ma tycz nych, któ re są jed nym
z czyn ni ków ma ją cych naj istot niej szy wpływ
na re zul tat koń co wy cho wu zwie rząt.

War to przyj rzeć się re gu la cjom kra jo wym
i wy tycz nym z za kre su bez pie czeń stwa po ża-
ro we go Eu ro pej skie go Związ ku Or ga ni za cji
Ochro ny Prze ciw po ża ro wej.

Naj waż niej szym do ku men tem za wie ra ją cym
zbiór wy ma gań z za kre su ochro ny prze ciw po ża -
ro wej, ja kie po win ny speł niać bu dyn ki in wen -
tar skie jest roz po rzą dze nie mi ni stra in fra -
struk tu ry z 12 kwiet nia 2002 r. w spra wie wa -
run ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po wia -
dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie (DzU z 2015 r.,
poz. 1422). Wy ma ga nia te do ty czą bu dyn ków
pro jek to wa nych oraz pod le ga ją cych prze bu do -
wie, roz bu do wie lub nad bu do wie. Zgod nie
z tym roz po rzą dze niem bu dyn ki in wen tar skie
okre śla się ja ko bu dyn ki IN. Do ku men ta mi uzu -
peł nia ją cy mi wy ma ga nia z za kre su ochro ny
prze ciw po ża ro wej w od nie sie niu do bu dyn ków
in wen tar skich są:

– roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz -

nych i ad mi ni stra cji z 7 czerw ca 2010 r. w spra -
wie ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in -
nych obiek tów bu dow la nych i te re nów (DzU
nr 109, poz. 719),

– roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz -
nych i ad mi ni stra cji z 24 lip ca 2009 r. w spra wie
prze ciw po ża ro we go za opa trze nia w wo dę oraz
dróg po ża ro wych (DzU nr 124, poz. 1030),

– roz po rzą dze nie mi ni stra rol nic twa i go spo -
dar ki żyw no ścio wej z 7 paź dzier ni ka 1997 r.
w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim po -
win ny od po wia dać bu dow le rol ni cze i ich usy -
tu owa nie (tj. DzU z 2014 r., poz. 81).

Wy ma ga nia ogól ne 
i szcze gó ło we
Co do za sa dy bu dy nek i urzą dze nia z nim

zwią za ne po win ny być tak za pro jek to wa ne i wy -
ko na ne, aby za pew nić w ra zie po ża ru utrzy -
manie pod sta wo wych pa ra me trów, we dług
sche ma tu (rys. 1).

Zgod nie z przy to czo nym prze pi sem wy ma -
ga nia do ty czą ce bez pie czeń stwa po ża ro we go
bu dyn ków oraz czę ści bu dyn ków sta no wią cych
od ręb ne stre fy po ża ro we, okre śla nych ja ko IN,
od no szą się rów nież do bu dyn ków w za bu do wie
za gro do wej o ku ba tu rze brut to nie prze kra cza-
ją cej 1500 m3, ta kich jak sto do ły, bu dyn ki
do prze cho wy wa nia pło dów rol nych i bu dyn ki
go spo dar cze. Ana li zu jąc bez pie czeń stwo po ża -
ro we bu dyn ków in wen tar skich, na le ży po nad to
zwró cić szcze gól ną uwa gę na po wią za ne z ni mi
bu dow le rol ni cze (ta kie jak si lo sy na zbo że i pa -
sze, ko mo ry fer men ta cyj ne i zbior ni ki bio ga zu
rol ni cze go, za mknię te zbior ni ki na płyn ne od -
cho dy zwie rzę ce, pły ty do skła do wa nia obor ni -
ka, si lo sy na ki szon ki), dla któ rych od ręb nie
usta la się wy ma ga nia ochro ny prze ciw po ża-
ro wej. 

Wy ma ga ną kla sę od por no ści po ża ro wej dla
bu dyn ków in wen tar skich (IN) przyj mu je się
ana lo gicz nie, jak dla bu dyn ków pro duk cyj no -
-ma ga zy no wych (PM) we dług ta be li opi sa nej
w roz po rzą dze niu mi ni stra in fra struk tu ry. Zgod -
nie z tą ta be lą kla sa od por no ści po ża ro wej bu -
dyn ku uza leż nio na jest od je go wy so ko ści
(w tym licz by kon dy gna cji) oraz od przy ję tej dla
nie go gę sto ści ob cią że nia ognio we go. Jak wy -
ni ka z ogól nie do stęp nych da nych, bu dyn ki in -
wen tar skie są za zwy czaj jed no kon dy gna cyj ne
(moż na spo tkać dwu kon dy gna cyj ne, je że li po -
łą czo ne są z in nym obiek tem go spo dar ki rol nej).
Z te go wzglę du kla sę od por no ści po ża ro wej
usta la się ja ko „E” lub „D”. Wią że się to z przy -
ję ciem mi ni mal nych wy ma gań w za kre sie od -
por no ści ognio wej ele men tów kon struk cji
(przy pi sa nych w roz po rzą dze niu do kon kret nej
kla sy od por no ści po ża ro wej) wy no szą cych dla
stro pów REI 30 i EI 30 dla ścian ze wnętrz nych.
Kla sie „E” nie sta wia się żad nych wy ma gań
w za kre sie od por no ści ognio wej ele men tów bu -
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Wy ma ga ne pa ra me try pod sta wo we, któ rym mu si od po wia daç bu dy nek pod wzgl´ dem bez pie czeƒ stwa po -
˝a ro we go (opra co wa nie wła sne)

Liczba po˝arów w budynkach inwentarskich,
hodowlanych, magazynowych oraz szklarniach
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dyn ku. Je dy nym wy maga niem, ja kie na le ży 
bez względ nie za sto so wać, jest to, by ele men ty
bu dyn ku by ły wy ko na ne z ma te ria łów nie roz -
prze strze nia ją cych ognia (NRO). 

Prze pi sy tech nicz no -bu dow la ne sta no wią, że
od ww. wy ma gań do ty czą cych kla sy od por no -
ści po ża ro wej bu dyn ków zwal nia się bu dyn ki in -
wen tar skie (IN) o ku ba tu rze brut to do 1500 m3.

Przy pro jek to wa niu bu dyn ków in wen tar -
skich war to zwró cić uwa gę, że zgod nie z prze -
pi sa mi w przy pad ku da chu o po wierzch ni
więk szej niż 1000 m2 na le ży sto so wać prze kry -
cie nie roz prze strze nia ją ce ognia, a pal na izo-
la cja ciepl na prze kry cia po win na być od -
dzie lo na od wnę trza bu dyn ku prze gro dą o kla -
sie od por no ści ognio wej nie niż szej niż RE 15.
Obec ny trend pro jek to wa nia bu dyn ków in wen -
tar skich, czy li zwięk sze nie ich po wierzch ni, nie -
sie ze so bą ko niecz ność zwró ce nia szcze gól nej
uwa gi na przy to czo ne wy ma ga nie, gdyż jest to
czę sto po mi ja ne. 

W przy pad ku obiek tów rol ni czych prze pi sy
kra jo we pre cy zu ją je dy nie wy ma ga nia dla kon -
struk cji no śnej za mknię tych zbior ni ków na płyn -
ne od cho dy zwie rzę ce, zbior ni ków na pro duk ty
po fer men ta cyj ne w po sta ci płyn nej, si lo sów
na ki szon ki oraz si lo sów na zbo że i pa sze wy -
nie sio nych po nad zie mię, któ rym na le ży za pew -
nić kla sę od por no ści ognio wej co naj mniej R 30.

Bu dow le rol ni cze, ana lo gicz nie do bu dyn -
ków in wen tar skich, po win ny być wy ko na ne
z ele men tów bu dow la nych nie roz prze strze nia -
ją cych ognia. Pa szar nie, ko tłow nie i in ne po -
miesz cze nia wy po sa żo ne w pa le ni ska lub trzo ny
ku chen ne znaj du ją ce się w bu dyn kach IN po -
win ny mieć na to miast pod ło gi, ścia ny i stro py
wy ko na ne z ma te ria łów nie pal nych.

W prze pi sach tech nicz no -bu dow la nych znaj -
du je się jesz cze jed no bar dzo istot ne wy ma ga -
nie. Do ty czy ono ele men tów bu dyn ku sta no-
wią cych ele men ty od dzie le nia prze ciw po ża ro -
we go. Wy stę pu je ono, gdy da ny bu dy nek po -

dzie lo ny zo stał na stre fy po ża ro we. W ta kim
przy pad ku ta kie ele men ty, jak ścia ny i stro py
ma ją wyż szą od por ność ognio wą niż ta wy ni ka -
ją ca bez po śred nio z przy ję tej dla bu dyn ku kla sy
od por no ści po ża ro wej. W przy pad ku kla sy „E”
i „D” ścia ny i stro py sta no wią ce ele ment od dzie -
le nia prze ciw po ża ro we go po win ny mieć kla sę
od por no ści ognio wej co naj mniej REI 60. Je śli
wy stę pu ją w nich otwo ry, za my ka ją ce je drzwi
prze ciw po ża ro we lub in ne za mknię cia po win ny
mieć kla sę co naj mniej EI 30. 

Stre fy po ̋a ro we i ewa ku acja
Do pusz czal ną po wierzch nię stref po ża ro -

wych dla bu dyn ków in wen tar skich usta la się
na pod sta wie licz by kon dy gna cji, z uwzględ nie -
niem ro dza ju pro wa dzo nej w nich ho dow li
zwie rząt, zgod nie z ta be lą 1.

Je śli w bu dyn ku za sto so wa ne zo sta ły ścia ny
sil nie roz prze strze nia ją ce ogień, stre fę po ża ro -
wą na le ży zmniej szyć do 25% war to ści po da nej
w ta be li, a w przy pad ku jed no kon dy gna cyj ne go
bu dyn ku prze zna czo ne go do ho dow li bez ściół -
ko wej stre fę ogra ni cza się do 5000 m2.

Do pusz cza się rów nież umiesz cze nie w jed -
nym bu dyn ku czę ści miesz kal nej i go spo dar czej,
gdy część miesz kal na oraz część go spo dar cza
ma ją od ręb ne wej ścia oraz gdy mię dzy czę ścią
miesz kal ną a go spo dar czą zo sta nie wy ko na -
na ścia na o kla sie od por no ści ognio wej co naj -
mniej REI 60.

Je że li w bu dyn ku zlo ka li zo wa ne są po miesz -

cze nia, w któ rych miesz czą się: prze ciw po ża-
ro we zbior ni ki wo dy lub in nych środ ków ga śni -
czych, pom py wod ne in sta la cji prze ciw po ża -
rowych, ma szy now nie wen ty la cji do ce lów
prze ciw po ża ro wych oraz roz dziel nie elek trycz -
ne za si la ją ce in sta la cje i urzą dze nia nie zbęd ne
pod czas po ża ru, po win ny one sta no wić od ręb ną
stre fę po ża ro wą.

W bu dyn ku in wen tar skim po win ny być speł -
nio ne na stę pu ją ce wy ma ga nia w za kre sie za -
pew nie nia bez piecz nej ewa ku acji:
� od le głość od naj dal sze go sta no wi ska dla
zwie rząt do wyj ścia ewa ku acyj ne go nie po win -
na prze kra czać przy ściół ko wym utrzy ma niu
zwie rząt 50 m, a przy utrzy ma niu bez ściół ko -
wym 75 m,
� w bez ściół ko wym cho wie by dła, trzo dy
chlew nej i owiec, je że li licz ba by dła i trzo dy
chlew nej nie prze kra cza 15 sztuk, a owiec 200
sztuk, na le ży sto so wać co naj mniej jed no wyj -
ście ewa ku acyj ne,
� w bu dyn ku prze zna czo nym dla więk szej
licz by zwie rząt ani że li wy mie nio na wy żej na le -
ży sto so wać co naj mniej dwa wyj ścia, a z po -
miesz czeń po dzie lo nych na sek cje – co naj mniej
jed no wyj ście ewa ku acyj ne z każ dej sek cji,
� wro ta i drzwi w bu dyn ku in wen tar skim po -
win ny otwie rać się na ze wnątrz po miesz cze nia.

Przy pro jek to wa niu bu dyn ku na le ży zwró cić
szcze gól ną uwa gę na je go usy tu owa nie na dział -
ce wzglę dem in nych bu dyn ków. 

Po nad to przyj mu je się, że bu dy nek in wen -
tar ski nie mo że być sy tu owa ny ścia ną z otwo -
ra mi okien ny mi lub drzwio wy mi bli żej niż 8 m

od ścia ny bu dyn ku miesz kal ne go na są sied niej
dział ce bu dow la nej, bu dyn ku za miesz ka nia
zbio ro we go lub bu dyn ku uży tecz no ści pu blicz -
nej. Nie mniej waż ną kwe stią jest roz miesz cze -
nie bu dow li rol ni czych wzglę dem in nych
bu dyn ków i obiek tów, prze pi sy kra jo we na rzu -
ca ją tu sztyw ne wy ma ga nia. Klu czo we zna cze -
nie ma ją mi ni mal ne od le gło ści za mknię tych
zbior ni ków na płyn ne od cho dy zwie rzę ce oraz
zbior ni ków na pro duk ty po fer men ta cyj ne w po -
sta ci płyn nej (mie rzo ne od po kryw i wy lo tów
wen ty la cyj nych). Po win ny się one znaj do wać
co naj mniej 4 m od gra ni cy są sied niej dział ki,
ale nie bli żej niż 10 m od po miesz czeń prze -
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zna czo nych na po byt lu dzi na tej dział ce i mi -
ni mum 15 m od okien i drzwi w tych po miesz -
czeniach. Istot ne jest rów nież, aby ta kie
zbior ni ki zlo ka li zo wa ne by ły przy naj -
mniej 15 m od ma ga zy nów środ ków spo żyw -
czych oraz od obiek tów bu dow la nych, któ re
słu żą prze twór stwu rol no -spo żyw cze mu. Od le -
gło ści mię dzy za mknię ty mi zbior ni ka mi a si lo -
sa mi na zbo ża, pa sze, ki szon ki i bu dyn ka mi
ma ga zy no wy mi na pa sze i ziar na nie mo że być
mniej sza niż 5 m.

Z bar dziej re stryk cyj ny mi wy ma ga nia mi
ma my do czy nie nia w przy pad ku otwar tych
zbior ni ków na pro duk ty po fer men ta cyj ne w po -
sta ci płyn nej oraz płyt do skła do wa nia obor ni -
ka. Bu dow la ta ka co praw da mo że być
zlo ka li zo wa na w tej sa mej od le gło ści, co za -
mknię ty zbior nik od gra ni cy są sied niej dział ki,
ale już nie mniej niż 25 m od po miesz czeń
prze zna czo nych na po byt lu dzi na tej dział ce,
a do dat ko wo mi ni mum 30 m od okien i drzwi
w tych po miesz cze niach. Dy stans ta kich zbior -
ni ków od bu dyn ków słu żą cych prze twór stwu
rol no -spo żyw cze mu i ma ga zy nów środ ków
spo żyw czych po wi nien wy no sić nie mniej
niż 50 m, na to miast od bu dyn ków, w któ rych
ma ga zy nu je się pa sze i ziar no – 10 m. Róż nią
się tak że wy ma ga nia dla si lo sów na zbo że i pa -
sze oraz dla si lo sów na ki szon ki. Pierw sze
z nich po win ny być zlo ka li zo wa ne co naj -
mniej 5 m od otwar tych zbior ni ków, zaś si lo sy
na ki szon ki 10 m.

Wspo mnia ny na po cząt ku prze pis do ty czą cy
bu dow li rol ni czych okre śla rów nież od le gło ści
dla ko mór fer men ta cyj nych i zbior ni ków bio ga -
zu rol ni cze go, myj ni urzą dzeń ochro ny ro ślin,
a tak że si lo sów na ki szon ki. Szcze gól ne wy ma -
ga nia sta wia się tak że si lo som na zbo że i pa -
sze – de cy du jąc o ich lo ka li za cji, uwzględ nić
na le ży ich po jem ność.

Dro gi po ̋a ro we i za opa trze nie
w wo d´ 
Obo wią zek za pew nie nia prze ciw po ża ro we -

go za opa trze nia w wo dę do ze wnętrz ne go ga -
sze nia po ża ru dla obiek tów bu dow la nych
go spo dar ki rol nej do ty czy przy pad ku, gdy po -
wierzch nia stre fy po ża ro wej ta kie go obiek tu
prze kra cza 1000 m2. Pre cy zu jąc da lej wy ma ga -
nia okre ślo ne w prze pi sach prze ciw po ża ro wych,
w bu dyn kach o po wierzch ni stre fy po ża ro wej
do 2000 m2 wy ma ga się za pew nie nia wo dy
do ce lów prze ciw po ża ro wych w ilo ści co naj -
mniej 10 l/s, a dla stref po ża ro wych o po -
wierzch ni po nad 2000 m2 – 15 l/s.

W przy pad ku si lo sów, ko mór i za sob ni ków
ze sta ły mi syp ki mi ma te ria ła mi pal ny mi na le ży
za pew nić wo dę do ze wnętrz ne go ga sze nia po -
ża ru w ilo ści 10 dm3/s.

Ana li zu jąc ob sza ry wiej skie, na któ rych
prze waż nie bu do wa ne są bu dyn ki in wen tar skie
i bu dow le rol ni cze, moż na wy raź nie za uwa żyć,
że in fra struk tu ra wo do cią go wo -ka na li za cyj -
na nie jest wy star cza ją ca, w szcze gól no ści w za -
kre sie za opa trze nia w wo dę do ze wnętrz ne go
ga sze nia po ża rów. Rzad ko zda rza się, aby wiej -
ska (gmin na) sieć wo do cią go wa za pew nia ła wy -
daj ność 10 dm3/s, nie mó wiąc już o 15 dm3/s.
Z te go wzglę du do pusz cza się wy ko na nie uzu -
peł nia ją cych źró deł wo dy, zlo ka li zo wa nych
w od le gło ści nie więk szej niż 250 m od chro nio -
ne go obiek tu. Ja ko ww. źró dło wo dy wy ma ga -
nia kra jo we do pusz cza ją: stud nię o wy daj no ści
nie mniej szej niż 10 dm3/s, punkt czer pa nia wo -
dy przy na tu ral nym lub sztucz nym zbior ni ku
wod nym o po jem no ści za pew nia ją cej od po -
wied ni za pas wo dy al bo na cie ku wod nym o sta -
łym prze pły wie wo dy nie mniej szym niż
20 dm3/s przy naj niż szym sta nie wód. Mo że to
być rów nież prze ciw po ża ro wy zbior nik wod ny
speł nia ją cy wy ma ga nia Pol skiej Nor my.

Uzu peł nia ją ce źró dła wo dy po win ny być za -
bez pie czo ne przed przy pad ko wym wpad nię ciem
do nich zwie rząt, ale tak że lu dzi.

Prze pi sy do ty czą ce dróg po ża ro wych nie od -
no szą się li te ral nie do bu dyn ków in wen tar skich.
Ana li zu jąc skru pu lat nie wy ma ga nia w tym za -
kre sie, moż na dojść do wnio sku, że dla te go ty -
pu bu dyn ków za pew nie nie dro gi po ża ro wej nie
jest wy ma ga ne. Od wo ła nia do dróg po ża ro wych
zna leźć moż na do pie ro w przy pad ku bu dow li
rol ni czych. Do bu dow li rol ni czych i urzą dzeń
bu dow la nych z ni mi zwią za nych na le ży za pew -
nić utwar dzo ne doj ścia i do jaz dy przy sto so wa -
ne do spo so bu ich użyt ko wa nia. Sze ro kość
do jaz dów do bu dow li rol ni czych po win na wy -
no sić co naj mniej 3 m. Za pew nie nia dro gi po ża -
ro wej wy ma ga się, je że li gę stość ob cią że nia
ognio we go stre fy po ża ro wej prze kra cza
500 MJ/m2 i za cho dzi co naj mniej je den z dwóch
wa run ków, tj. po wierzch nia stre fy po ża ro wej
prze kra cza 1000 m2 lub wy stę pu ją stre fy za gro -
że nia wy bu chem we wnątrz bu dow li.

Bio rąc pod uwa gę ści słe po łą cze nie ze so bą
bu dyn ku in wen tar skie go z bu dow lą rol ni czą,
przy pro jek to wa niu te go ty pu obiek tów za gad -
nie nie dro gi po ża ro wej na le ża ło by roz pa try wać
dla obu obiek tów łącz nie, uwzględ nia jąc sze reg
wy ma gań. Mia no wi cie: dro ga po ża ro wa po win -
na prze bie gać wzdłuż dłuż sze go bo ku bu dyn ku
na ca łej je go dłu go ści, a gdy krót szy bok bu dyn -
ku ma wię cej niż 60 m – z dwóch stron [1], 
bliż sza kra wędź dro gi po ża ro wej mu si być od -
da lo na od ścia ny bu dyn ku o 5-25 m [1, 2], 
po mię dzy dro gą po ża ro wą a ścia ną chro nio ne -
go bu dyn ku nie mo gą wy stę po wać sta łe ele men -
ty za go spo da ro wa nia te re nu lub drze wa i krze wy
o wy so ko ści prze kra cza ją cej 3 m, unie moż li wia -
ją ce do stęp do ele wa cji bu dyn ku za po mo cą
pod no śni ków i dra bin me cha nicz nych [1]. Naj -
mniej szy pro mień ze wnętrz ne go łu ku dro gi po -
ża ro wej nie po wi nien być mniej szy niż 11 m,
a sa ma dro ga po ża ro wa po win na za pew niać
prze jazd bez co fa nia lub po win na być za koń czo -
na pla cem ma new ro wym o wy mia rach 20 m
x 20 m, względ nie moż na prze wi dzieć in ne roz -
wią za nia umoż li wia ją ce za wró ce nie po jaz du,
np. po przez wy ko na nie od cin ka dro gi po ża ro -
wej o dłu go ści nie więk szej niż 15 m, z któ re go
wy jazd jest moż li wy je dy nie przez co fa nie po -
jaz du. Mi ni mal na sze ro kość dro gi po ża ro wej
po win na wy no sić co naj mniej 4 m, a jej na chy -
le nie po dłuż ne nie mo że prze kra czać 5%. Dro -
ga po ża ro wa po win na umoż li wiać prze jazd
po jaz dów o na ci sku osi na na wierzch nię jezd ni
co naj mniej 100 kN, a wyj ścia z obiek tów bu -
dow la nych, do któ rych za pew nia się dro gę po -
ża ro wą, po win ny mieć po łą cze nie z dro gą,
doj ściem o sze ro ko ści mi ni mal nej 1,5 m i dłu -
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go ści nie więk szej niż 50 m, w spo sób za pew -
nia ją cy do tar cie bez po śred nio lub dro ga mi ewa -
ku acyj ny mi do każ dej stre fy po ża ro wej w tych
obiek tach.

Prze pi sy do ty czą ce dróg po ża ro wych pre cy -
zu ją rów nież wy ma ga nia do ty czą ce przy pad -
ków, gdy prze wi du je się pro wa dze nie dro gi
po ża ro wej przez dzie dziń ce oraz in ne te re ny lub
gdy dro ga ta prze bie ga ła bę dzie pod róż ne go ro -
dza ju sta ły mi ele men ta mi. W przy pad ku wiel -
kich go spo darstw rol nych z punk tu wi dze nia
dzia łań jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej
war to zwró cić uwa gę, że na wy dzie lo ny te ren
o po wierzch ni prze kra cza ją cej 5 ha, na któ rym
znaj du ją się obiek ty, dla któ rych wy ma ga się do -
pro wa dze nia dro gi po ża ro wej, na le ży za pew nić
co naj mniej dwa wjaz dy, od le głe od sie bie o co
naj mniej 75 m.

Bu dy nek in wen tar ski, jak rów nież po wią za -
na z nim bu dow la rol ni cza, po win ny być wy po -
sa żo ne przede wszyst kim w in sta la cję elek-
trycz ną oraz in sta la cję od gro mo wą. Po nad to gdy
ku ba tu ra bu dyn ku prze kra cza 1000 m3, po wi -
nien być on rów nież wy po sa żo ny w prze ciw po -
ża ro wy wy łącz nik prą du, od ci na ją cy do pływ
prą du do wszyst kich ob wo dów, z wy jąt kiem ob -
wo dów za si la ją cych in sta la cje i urzą dze nia, któ -
rych funk cjo no wa nie jest nie zbęd ne pod czas
po ża ru. Sto so wa nie prze ciw po ża ro we go wy -
łącz ni ka prą du jest rów nież wy ma ga ne, gdy
w bu dyn ku wy stę pu ją stre fy za gro żo ne wy bu -
chem. 

Bu dy nek in wen tar ski po wi nien być tak że
wy po sa żo ny w pod ręcz ny sprzęt ga śni czy.
Zgod nie z prze pi sa mi ilość środ ka ga śni cze go
(wy ra żo na w kg lub dm3) po win na być do bra -
na we dług współ czyn ni ka 2 kg/dm3 na każ -
de 300 m2 po wierzch ni stre fy po ża ro wej.

Wła ści we roz miesz cze nie ga śnic po win no
uwzględ niać swo bo dę do stę pu do nich (o sze ro -
ko ści co naj mniej 1 m), wi docz ność oraz moż-
li wość na ra że nia ga śni cy na uszko dze nia
me cha nicz ne. Ko niecz ne jest, aby od le głość
do naj bliż szej ga śni cy z każ de go miej sca
w obiek cie, w któ rym mo że prze by wać czło -
wiek, nie prze kra cza ła 30 m.

Za bez pie cze nie 
przed wy bu chem
W przy pad ku bu dyn ków in wen tar skich

funk cjo nu ją cych ja ko po je dyn cze, nie za leż ne
obiek ty za gro że nie wy bu chem z re gu ły nie wy -
stę pu je. Re al ne za gro że nie po ja wia się, gdy to -
wa rzy szą im obiek ty rol ni cze, a w szcze gól no ści
si lo sy (np. na pa sze, zbo że). We dług sta ty styk
świa to wych wy bu chy py łów środ ków syp kich
skła do wa nych w si lo sach na le żą do naj częst -
szych przy czyn awa rii lub ka ta strof w te go ty pu

obiek tach. Do ty czy to zwłasz cza si lo sów
na środ ki or ga nicz ne, na przy kład zbo że lub cu -
kier. Wy ni ka to stąd, że py ły ta kich ma te ria łów
syp kich mo gą wy bu chać już przy nie wiel kim
stę że niu w po wie trzu. Dla te go też pro jek to wa -
nie bu dyn ku wraz z si lo sem wy ma ga wni kli we -
go prze ana li zo wa nia.

W bu dow lach rol ni czych, w któ rych wy stę -
pu ją ma te ria ły mo gą ce wy two rzyć mie sza ni ny
wy bu cho we i na te re nach przy le głych do tych bu -
dow li do ko nu je się oce ny za gro że nia wy bu chem.
Oce na za gro że nia wy bu chem obej mu je wska za -
nie po miesz czeń za gro żo nych wy bu chem, wy -
zna cze nie w po miesz cze niach i prze strze niach
ze wnętrz nych od po wied nich stref za gro że nia wy -
bu chem wraz z opra co wa niem gra ficz nej do ku -
men ta cji kla sy fi ka cyj nej oraz wska za nie czyn-
ni ków mo gą cych w nich za ini cjo wać za płon.
Gra ficz na do ku men ta cja kla sy fi ka cyj na po win -
na za wie rać pla ny sy tu acyj ne ob ra zu ją ce ro dzaj
i za sięg stref za gro że nia wy bu chem oraz lo ka li -
za cję i iden ty fi ka cję źró deł emi sji, zgod nie z za -
sa da mi okre ślo ny mi w Pol skich Nor mach.

Sto pień za gro że nia wy bu chem na le ży ustalić
rów nież w przy pad ku skom pli ko wa nych bu dyn -
ków, któ re oprócz funk cji in wen tar skiej peł nią
in ne, do dat ko we funk cje, zwią za ne np. z ma ga -
zy no wa niem sub stan cji nie bez piecz nych. Ure -
gu lo wa nia kra jo we wska zu ją do dat ko wo, że
nad po miesz cze niem za gro żo nym wy bu chem
na le ży sto so wać lek ki dach, wy ko na ny z ma te -
ria łów co naj mniej trud no za pal nych, o ma sie
nie prze kra cza ją cej 75 kg/m2 rzu tu, li cząc bez
ele men tów kon struk cji no śnej da chu, ta kich jak
pod cią gi, wią za ry i bel ki. Wy ma ga nie to nie do -
ty czy po miesz cze nia, w któ rym łącz na po -
wierzch nia urzą dzeń od cią ża ją cych (prze ciw-
wy bu cho wych), jak prze po ny, kla py oraz otwo -
ry oszklo ne szkłem zwy kłym, jest więk sza
niż 0,065 m2/m3 ku ba tu ry po miesz cze nia. Ścia -
ny od dzie la ją ce po miesz cze nie za gro żo ne 
wy bu chem od in nych po miesz czeń po win ny 
być od por ne na par cie o war to ści
15 kN/m2 (15 kPa).

Po miesz cze nie, w któ rym mo że wy two rzyć
się mie sza ni na wy bu cho wa, po wsta ła z wy dzie -
la ją cej się ta kiej ilo ści pal nych ga zów, par, mgieł
lub py łów, któ rej wy buch mógł by spo wo do wać
przy rost ci śnie nia w tym po miesz cze niu prze -
kra cza ją cy 5 kPa, okre śla się ja ko po miesz cze -
nie za gro żo ne wy bu chem. W po miesz cze niu
na le ży wy zna czyć stre fę za gro że nia wy bu chem,
je że li mo że w nim wy stę po wać mie sza ni na
wy bu cho wa o ob ję to ści co naj mniej 0,01 m3

w zwar tej prze strze ni.
Z uwa gi na fakt, że to wła śnie bu dow le rol ni -

cze sta no wią naj więk sze za gro że nie zwią za ne
z wy bu chem, w roz po rzą dze niu mi ni stra rol nic -

twa i go spo dar ki żyw no ścio wej z 7 paź dzier ni -
ka 1997 r. w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja -
kim po win ny od po wia dać bu dow le rol ni cze i ich
usy tu owa nie (tj. DzU z 2014 r., poz. 81) przed sta -
wio no wy ma ga ne mi ni mal ne wy mia ry stref za -
gro że nia wy bu chem dla tych bu dow li i urzą dzeń
bu dow la nych z ni mi zwią za nych. Do ty czą one
w szcze gól no ści: in sta la cji słu żą cych do otrzy my -
wa nia bio ga zu rol ni cze go, ta kich jak ko mo ry fer -
men ta cyj ne, fil try, apa ra tu ra kon tro l no -po mia ro wa
czy prze wo dy od po wie trza ją ce i wy dmu cho we
su szar ni, wy twór ni pasz, si lo sów zbóż i pasz oraz
punk tów przy ję cio wych zbóż.

W przy pad ku in sta la cji słu żą cych do otrzy -
my wa nia bio ga zu rol ni cze go prze pi sy kra jo we
na ka zu ją wy zna cze nie stref bez pie czeń stwa.
Stre fy te usta la się w za leż no ści od łącz nej po -
jem no ści ko mór fer men ta cyj nych i zbior ni ków
bio ga zu rol ni cze go, mie rzo ne od ze wnętrz nych
kra wę dzi skraj nych bu dow li i urzą dzeń bu dow -
la nych wcho dzą cych w skład in sta la cji. Wy mia -
ry stref kształ tu ją się od 3 m przy in sta la cji
o po jem no ści do 350 m3 do 8 m w przy pad ku in -
sta la cji o po jem no ści po wy żej 700 m3. Do dat -
ko wo stre fa bez pie czeń stwa po win na być
od dzie lo na ogro dze niem o wy so ko ści co naj -
mniej 1,5 m oraz ozna ko wa na ta bli ca mi ostrze -
gaw czy mi: „In sta la cja słu żą ca do otrzy my wa nia
bio ga zu rol ni cze go. Za gro że nie wy bu chem.
Uży wa nie ognia otwar te go i pa le nie ty to niu za -
bro nio ne”.

Po nad to w przy pad ku bu dow li rol ni czych
od le gło ści sta no wisk po sto jo wych dla po jaz dów
sa mo cho do wych i sa mo jezd nych ma szyn rol ni -
czych od in sta la cji słu żą cych do otrzy my wa nia
bio ga zu rol ni cze go po win ny wy no sić co naj -
mniej 10 m.

W dru giej czę ści ar ty ku łu przed sta wio ne 
zo sta ną wy ma ga nia dla obiek tów rol ni czych we -
dług stan dar du Eu ro pej skie go Związ ku Or ga ni -
za cji Ochro ny Prze ciw po ża ro wej (CFPA-E).

st. kpt. Ka rol Moj ski jest star szym spe cja li stà
w Biu rze Roz po zna wa nia Za gro ̋ eƒ KG PSP

[1] Wy ma ga nia do ty czą ce prze bie gu dro gi po ża ro wej
w sto sun ku do chro nio ne go bu dyn ku w przy pad ku bu dyn -
ku o nie wię cej niż trzech kon dy gna cjach nad ziem nych
i wy so ko ści nie więk szej niż 12 m nie mu szą zo stać speł -
nio ne, pod wa run kiem, że jest za pew nio ne po łą cze nie
wyjść z te go bu dyn ku z dro gą po ża ro wą utwar dzo nym
doj ściem o sze ro ko ści mi ni mal nej 1,5 m i dłu go ści nie
więk szej niż 30 m, w spo sób za pew nia ją cy do tar cie bez -
po śred nio lub dro ga mi ewa ku acyj ny mi do każ dej stre fy
po ża ro wej.
[2] Dro gi po ża ro we oraz pla ce ma new ro we mo gą być

usy tu owa ne w od le gło ści mniej szej niż 5 m od chro nio -
ne go bu dyn ku, pod wa run kiem, że ścia na ze wnętrz na bu -
dyn ku na tym od cin ku oraz w od le gło ści do 5 m od nie go
ma kla sę od por no ści ognio wej wy ma ga ną dla ścia ny od -
dzie le nia po ża ro we go te go bu dyn ku.

Wy kaz li te ra tu ry do stęp ny u au to ra.
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Nowy model butów strażackich specjalnych
Lekkie �Komfortowe  Bezpieczne



aż dy po żar po wo du je gwał tow ną zmia nę śro do wi ska w obiek cie lub
je go czę ści, od dzia łu jąc ter micz nie oraz che micz nie (ko ro zyj nie)
na pro duk ty spa la nia. To spra wia, że za zwy czaj nisz czy i znie kształ -

ca pier wot ne śla dy po ża ro we. Wie le śla dów nisz czo nych jest tak że przez
dzia ła nia ra tow ni czo -ga śni cze oraz w wy ni ku in ge ren cji w po go rze li sko i je -
go oto cze nie osób nie upraw nio nych. 

Ogl´ dzi ny
To czyn ność pro ce so wa pro wa dzo na za rów no w obiek cie, w któ rym zo -

stał wznie co ny ogień, jak i w miej scu zda rze nia. Ich ce lem jest ujaw nie nie,
za bez pie cze nie i utrwa le nie sta nu miej sca, rze czy, a tak że osób, w szcze -
gól no ści za po mo cą środ ków tech ni ki kry mi na li stycz nej. Do kład ne prze -
pro wa dze nie czyn no ści na miej scu zda rze nia i wni kli we po szu ki wa nie
śla dów ma ją szcze gól ne zna cze nie dla wy kry cia spraw cy oraz po stę po wa -

nia do wo do we go. Gro ma dze nie fak tów w miej scu po ża ru na le ży do naj -
waż niej szych za dań w do cho dze niu po po ża ro wym.

Nie za wsze jed nak jest tak, że obiekt, w któ rym po wstał po żar, po zo sta -
je na miej scu zda rze nia do cza su przy by cia ze spo łu oglę dzi no we go Po li cji,
w tym bie głe go. Z ta ki mi sy tu acja mi ma my do czy nie nia w przy pad ku po -
ża rów po jaz dów. Spa lo ne sa mo cho dy nie rzad ko usu wa ne są za po mo cą la -
wet i prze wo żo ne w in ne miej sce. Ze spół oglę dzi no wy zmu szo ny jest więc
do ko nać oglę dzin po jaz du po za miej scem zda rze nia, nie prze pro wa dza jąc
już ba da nia miej sca, w któ rym do szło do wznie ce nia ognia w po jeź dzie. Ta -
kie po stę po wa nie na le ży uznać za nie wła ści we – brak oglę dzin miej sca zda -
rze nia czę sto nie po zwa la na ujaw nie nie i oce nę waż nych śla dów, a co
za tym idzie, po zba wia waż nych do wo dów zwią za nych z przy czy ną po -
wsta nia po ża ru. Na po twier dze nie tej te zy przed sta wiam przy pad ki z prak -
ty ki bie głe go: po ża ry za par ko wa nych sa mo cho dów oso bo wych, któ re po
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TO MASZ SA WIC KI

W przypadku pożaru pojazdu, który po ugaszeniu został
przetransportowany w inne miejsce, należy zawsze poddać

oględzinom miejsce jego pierwotnego zaparkowania.
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uga sze niu po ża ru zo sta ły prze trans por to wa ne na la we cie po za miej sce zda -
rze nia. Bie gły ba dał nie tyl ko po jaz dy w miej scu ich od tran spor to wa nia, ale
i miej sca, gdzie do szło do po ża ru. Oglę dzi ny miejsc zda rze nia mia ły du że
zna cze nie dla usta la nia przy czy ny po wsta nia po ża ru, a tak że przy czy ni ły
się do ujaw nie nia me tod i środ ków słu żą cych do wznie ce nia ognia. Wszyst -
kie te przy pad ki łą czy to, że do wznie ce nia ognia w po jaz dach do szło na te -
re nie mia sta, w miej scach pu blicz nych, po zmro ku oraz to, że przy czy ną
po ża rów by ło pod pa le nie.

Stu dium przy pad ków
Ci tro ën C5
Po żar w sa mo cho dzie oso bo wym mar ki Citroën C5 ty pu li ft back po -

wstał na par kin gu w cen trum mia sta. Po uga sze niu go przez straż po żar ną
uszko dzo ny po jazd zo stał prze trans por to wa ny do in nej miej sco wo ści. Tam
wła śnie bie gły prze pro wa dził oglę dzi ny na stęp ne go dnia po po ża rze. Stwier -
dził w sa mo cho dzie na stę pu ją ce znisz cze nia ter micz ne: wy pa lo ną le wą
część po wierzch ni po kry wy ko mo ry sil ni ka wy ko na nej z alu mi nium, opa -
le nie ema lii la kier ni czej na ze wnętrz nej po wierzch ni po kry wy (po za ww.
ob sza rem wy pa le nia), po pę ka ną i okop co ną dol ną le wą po wierzch nię przed -
niej szy by, okop co ną i nie znacz nie uszko dzo ną ema lię la kier ni czą przy pod -
szy biu, wy pa lo ną le wą lam pę ze spo lo ną, wy pa lo ną krat kę gór ną zde rza ka,
opa lo ną ema lię la kier ni czą na le wym przed nim błot ni ku, wy pa lo ną środ ko -
wą i le wą część zde rza ka (po szy cia) przed nie go, nad pa lo ną opo nę le we go
ko ła i nad pa lo ne le we lu ster ko bocz ne.

We wnątrz ko mo ry sil ni ka sto pie nia i miej sco we wy pa le nia znaj do wa ły
się na gór nych ele men tach sil ni ka, wy ko na nych z two rzy wa sztucz ne go,
na wy kła dzi nie izo la cyj nej przy mo co wa nej pod po kry wą oraz na izo la cjach
prze wo dów elek trycz nych. Wi docz ne ży ły prze wo dów elek trycz nych nie
by ły uszko dzo ne, nie mia ły sto pień ani nad to pień. Po wierz chow ne śla dy
znisz czeń ter micz nych w ko mo rze sil ni ka świad czy ły o tym, że tem pe ra tu -
ra po ża ru by ła niż sza niż tem pe ra tu ra po ża ru na po wierzch ni ka ro se rii.

Śla dy po ża ro we wska zy wa ły, że miej sce ogni ska po ża ru znaj do wa ło się
na le wej po wierzch ni po kry wy ko mo ry sil ni ka, a po jazd mógł zo stać pod -
pa lo ny. Oglę dzi ny szcze gó ło we po jaz du nie do pro wa dzi ły jed nak do ujaw -
nie nia w nim ja kich kol wiek przed mio tów zwią za nych z uży ciem
przy spie sza cza po ża ru1. Bie gły udał się więc na miej sce, w któ rym po jazd
był za par ko wa ny, kie dy do szło w nim do po ża ru. Oglę dzi ny te go miej sca
do pro wa dzi ły do ujaw nie nia dwóch przed mio tów, któ re mo gły mieć zwią -
zek z po ża rem – spo pie lo ne go zwit ka pa pie ru (fot. 1) oraz czy ste go pa tycz -
ka za pał ki ze spa lo ną głów ką. Przed mio ty te za bez pie czo no do dal szych
ba dań. Zwi tek umiesz czo no w szczel nym sło iku, a za pał kę w pa pie ro wej

ko per cie. W miej scu za par ko wa nia po jaz du ujaw nio no jesz cze kil ka za pa -
łek ze spa lo ny mi głów ka mi, ale mia ły one przy bru dzo ne pa tycz ki, co świad -
czy ło, że le ża ły w tym miej scu od dłuż sze go cza su. Nie by ło resz tek
po tłu czo ne go szkła, mo gą ce go po cho dzić np. od bu tel ki. 

Pod czas ana li zy za bez pie czo ne go ma te ria łu do wo do we go bie gły stwier -
dził, że po od krę ce niu po kryw ki sło ika, w któ rym był spo pie lo ny zwi tek pa -
pie ru, czuć by ło in ten syw ny za pach sub stan cji ro po po chod nej. Po je go
ostroż nym roz wi nię ciu ukazał się nie wiel ki frag ment nie spo pie lo ne go pa -
pie ru, z któ re go czuć by ło wy raź ny za pach ro po po chod ny. Kształt zwit ka
mógł su ge ro wać, że słu żył ja ko za tycz ka bu tel ki. Na pod sta wie po wyż szych
usta leń bie gły wy cią gnął wnio sek, że do pod pa le nia po jaz du uży to cie czy
pal nej, któ rą spraw ca roz lał naj praw do po dob niej ze szkla nej bu tel ki na po -
wierzch nię po kry wy ko mo ry sil ni ka. Na stęp nie za pa lił ciecz za po mo cą 
za pał ki.

Citroën Ber lin go
Po żar po wstał w sa mo cho dzie oso bo wym mar ki Citroën Ber lin go ty pu

kom bi van, za par ko wa nym w cen trum mia sta. Po uga sze niu przez straż po -
żar ną po jazd zo stał prze trans por to wa ny na te ren za kła du pra cy jego wła ści -
cie la. Na stęp ne go dnia bie gły prze pro wa dził oglę dzi ny po jaz du w miej scu
je go od tran spor to wa nia. Stwier dził, że naj więk sze śla dy znisz czeń ter micz -
nych znaj du ją się na pra wej stro nie pod szy bia szy by przed niej. Znisz cze -
niu ule gły: pra we pió ro wy cie racz ki oraz ema lia la kier ni cza na kra wę dzi
we wnętrz nej pra wej stro ny po kry wy ko mo ry sil ni ka. 

Po otwar ciu po kry wy ko mo ry sil ni ka oka za ło się, że śla dy znisz czeń ter -
micz nych znaj do wa ły się po pra wej stro nie ko mo ry w oko li cy pod szy bia.
Sto pie niu i opa le niu ule gły: pra wa część ry nien ki z two rzy wa sztucz ne go
umiej sco wio na pod pod szy biem, izo la cja prze wo du elek trycz ne go, ema lia
la kier ni cza w pra wym na roż ni ku ko mo ry sil ni ka, część kra wę dzi gór nej izo -
la cji prze gro dy przed niej oraz część skraj na po pra wej stro nie izo la cji we -
wnętrz nej po kry wy.

Wy pa le nie ema lii la kier ni czej by ło naj in ten syw niej sze przy kra wę dzi
po kry wy, po ni żej pra we go pió ra wy cie racz ki, na to miast znisz cze nia ema lii
la kier ni czej od te go miej sca zmniej sza ły się w kie run ku przo du po jaz du.
Bie gły usta lił, że miej sce ogni ska
po ża ru znaj do wa ło się na ze -
wnętrz nej po wierzch ni pod szy -
bia, po pra wej stro nie w oko li cy
pra wej wy cie racz ki. Ujaw nio ne
śla dy po ża ro we wska zy wa ły, że
po żar w tym miej scu mógł zo stać
spo wo do wa ny pod pa le niem.
Szcze gó ło we oglę dzi ny miej sca
ogni ska po ża ru oraz ko mo ry sil -
ni ka nie spo wo do wa ły ujaw nie -
nia przy spie sza cza po ża ru, któ ry
mógł zo stać uży ty do pod pa le nia.
Dla te go bie gły udał się na miej -
sce, w któ rym za par ko wa ny był
sa mo chód w cza sie po ża ru.
Ujaw nio no tam pu sty, cał ko wi cie
opa lo ny nie wiel ki me ta lo wy po -
jem nik bez za mknię cia (fot. 2).
Bie gły nie stwier dził w nim żad -
ne go cha rak te ry stycz ne go za pa -
chu. Za bez pie czo no go w sło iku
ty pu twist. Na stęp nie zo stał pod -
da ny ba da niu. Po jem nik o po -
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fot. 1. Spa lo ny zwi tek pa pie ru na siàk ni´ ty cie czà pal nà

fot. 2. Opa lo ny me ta lo wy po jem nik
na ben zy n´



jem no ści 133 ml po umy ciu i oczysz cze niu resz tek spa lo nych ma te ria łów
oraz sa dzy miał na ze wnętrz nej płasz czyź nie cha rak te ry stycz nie wy czu wal -
ny do ty kiem wy pu kły trój kąt rów no bocz ny. Te go ty pu sym bol obo wiąz ko -
wo umiesz cza się na opa ko wa niach z sub stan cja mi lub pre pa ra ta mi
nie bez piecz ny mi ozna ko wa ny mi ja ko: bar dzo tok sycz ne, tok sycz ne oraz
żrą ce oraz z sub stan cja mi za kla sy fi ko wa ny mi ja ko szko dli we, skraj nie ła -
two pal ne lub wy so ce ła two pal ne, ofe ro wa ne do sprze da ży kon su men tom
zgod nie z roz po rzą dze niem mi ni stra zdro wia z 11 czerw ca 2012 r. w spra -
wie ka te go rii sub stan cji nie bez piecz nych i mie sza nin nie bez piecz nych, któ -
rych opa ko wa nia wy po sa ża się w za mknię cia utrud nia ją ce otwar cie przez
dzie ci i wy czu wal ne do ty kiem ostrze że nie o nie bez pie czeń stwie. 

Aby usta lić, ja ka sub stan cja mo gła znaj do wać się w tym po jem ni ku i ja -
kie by ło jej prze zna cze nie, bie gły do ko nał ana li zy i po rów na nia me ta lo wych
po jem ni ków do stęp nych w han dlu na lo kal nym ryn ku. Oka za ło się, że po -
jem ni ki o ta kim sa mym kształ cie, po jem no ści i wy tło czo nym trój ką cie
na po wierzch ni ścian ki prze zna czo ne są do prze cho wy wa nia ben zy ny do za -
pal ni czek. Na tej pod sta wie bie gły stwier dził, że ujaw nio ny pod czas oglę -
dzin miej sca za par ko wa nia po jaz du me ta lo wy po jem nik był po jem ni kiem
po ben zy nie do za pal ni czek i mógł zo stać uży ty do pod pa le nia sa mo cho du.
Naj praw do po dob niej prze bieg zda rze nia był na stę pu ją cy. Spraw ca wy lał
ben zy nę na dol ną część przed niej szy by i po zo sta wił pu sty po jem nik na pod -
szy biu. Na stęp nie pod pa lił ben zy nę za po mo cą pro ste go źró dła cie pła, np.
za pał ki lub pło mie nia za pal nicz ki. W wy ni ku spa la nia ben zy ny na stą pi ło
wy pa le nie i wy to pie nie się ma te ria łów z two rzyw sztucz nych znaj du ją cych
się w miej scu pod szy bia i dal sze roz prze strze nie nie się po ża ru na ele men ty
wy ko na ne z two rzyw sztucz nych w le wej gór nej czę ści ko mo ry sil ni ka. Me -
ta lo wy po jem nik po ben zy nie zo stał pod da ny dzia ła niu ognia. W wy ni ku
wy to pie nia się two rzy wa sztucz ne go przy pod szy biu po jem nik wpadł
do wnę trza ko mo ry sil ni ka. Na stęp nie, naj praw do po dob niej w wy ni ku dzia -
łań ga śni czych lub pod czas za ła dun ku po jaz du na la we tę, zo stał prze miesz -
czo ny po za po jazd i po zo stał w miej scu zda rze nia.

Da cia Dok ker
Po żar w sa mo cho dzie oso bo wym mar ki Da cia Dok ker ty pu kom bi van

po wstał na par kin gu osie dlo wym. Po je go uga sze niu przez straż po żar ną
samochód zo stał prze trans por to wa ny w in ne miej sce, w tej sa mej miej sco -
wo ści. Oglę dzi ny przez bie głe go od by ły się na stęp ne go dnia po po ża rze.
W wy ni ku po ża ru znisz cze niu ule gły:
� do szczęt nie ma te ria ły pal ne we wnę trzu po jaz du (fo te le, kok pit, wy kła -
dzi na dy wa no wa, obi cia drzwi, pod su fit ka, ko ło kie row ni cy),
� ema lia la kier ni cza drzwi przed nich, tyl nych oraz drzwi tyl nych nad wo zia
po jaz du,
� ema lia la kier ni cza na da chu i błot ni kach tyl nych,
� lu ster ka bocz ne i klam ki,
� znisz cze nia ter micz ne we wnątrz po jaz du by ły zde cy do wa nie więk sze niż
na ze wnętrz nej po wierzch ni ka ro se rii,
� wszyst kie szy by po jaz du, przy czym przed nia szy ba ule gła sto pie niu
do wnę trza po jaz du.

Nie stwier dzo no na to miast śla dów ter micz nych na na stę pu ją cych ele -
men tach i pod ze spo łach po jaz du: pod wo ziu oraz pra wym i le wym pro gu,
pa sie przed nim i tyl nym po jaz du, krat ce gór nej i dol nej (na wie wu po wie -
trza) zde rza ka, po kry wie sil ni ka i wnę trzu ko mo ry z pod ze spo ła mi sil ni ka,
błot ni kach przed nich, nad ko lach, opo nach i koł pa kach, świa tłach ze spo lo -
nych przed nich i tyl nych, zde rza ku tyl nym.

Cha rak ter i ska la znisz czeń wnę trza po jaz du, a tak że ujaw nio ne śla dy
po ża ro we w po sta ci cał ko wi tych wy pa leń ma te ria łów, zmia ny barw oraz
znie kształ ce nia kon struk cji wska zy wa ły jed no znacz nie, że do wznie ce nia
ognia do szło we wnątrz po jaz du. Na stęp nie bie gły do ko nał oglę dzin pier -

wot ne go miej sca za par ko wa nia po jaz du. Na pod ło żu be to no wym le ża ły
drob ne ele men ty z two rzyw sztucz nych, znacz nie sto pio ne i okop co ne. 
Po nad to znaj do wa ło się tam kil ka sku pisk po tłu czo ne go szkła okien ne go
po cho dzą ce go ze spa lo ne go po jaz du. Szkło by ło czę ścio wo roz bi te na drob -
ne ka wał ki, a czę ścio wo po pę ka ne w ta fli, zaś je go struk tu ra okop co na. 
Nie ujaw nio no na pod ło żu roz bi te go szkła po cho dzą ce go z pra wych przed -

nich drzwi po jaz du (fot. 3). Na tej pod sta wie bie gły wy cią gnął wnio sek, że
spraw ca wy bił pra wą szy bę w bocz nych przed nich drzwiach, a na stęp nie
za po mo cą przy spie sza cza po ża ru (praw do po dob nie cie czy ła two pal nej) do -
ko nał pod pa le nia. Po żar szyb ko roz prze strze nił się we wnę trzu ku ba tu ry ka -
ro se rii po jaz du, a po wy bi ciu po zo sta łych szyb w drzwiach po jaz du
w wy ni ku po wsta łe go nad ci śnie nia – na ze wnętrz ną po wierzch nię ema lii
la kier ni czej ka ro se rii (dach, bocz ne i tyl ne drzwi). 

Fiat Al bea
Sa mo chód oso bo wy Fiat Al bea ty pu se dan w cza sie po wsta nia po ża ru

był za par ko wa ny na dro dze we wnętrz nej, na osie dlu miesz ka nio wym.
Po uga sze niu po ża ru przez straż po żar ną po jazd zo stał prze trans por to wa ny
i za par ko wa ny w in nej czę ści mia sta. Bie gły prze pro wa dził tam je go oglę -
dzi ny i usta lił, że uszko dze niom ter micz nym ze wnętrz nym nad wo zia ule -
gły wszyst kie czte ry drzwi po jaz du. Ema lia la kier ni cza na przed nich
drzwiach zo sta ła uszko dzo na do wy so ko ści pro gu, a wszyst kie szy by
w oknach ule gły znisz cze niu. Bie gły za uwa żył tak że, że sil ne znisz cze nia
ter micz ne znaj du ją się na da chu, w przed niej czę ści po jaz du, do dat ko wo
śla dy uszko dzeń ter micz nych wi docz ne są na le wym przed nim błot ni ku oraz
ma sce ko mo ry sil ni ka. Naj więk szy uby tek ma te ria łu pal ne go we wnątrz po -
jaz du wi docz ny był na le wych przed nich drzwiach i le wym przed nim fo te -
lu. W oko li cach le we go fo te la wy czu wal ny był za pach zbli żo ny do cie czy
ro po po chod nej, dla te go z te go miej sca po bra no do sło ika typ twist prób ki
do dal szych ba dań la bo ra to ryj nych. Szy by przed nie oraz tyl na ule gły sto -
pie niu na sku tek dzia ła nia wy so kiej tem pe ra tu ry po ża ru, za uwa żo no tak że,
że we wnętrz ne uszko dze nia ter micz ne są znacz nie więk sze niż uszko dze -
nia ze wnętrz ne ka ro se rii i że nie znacz ne uszko dze nia ter micz ne znaj du ją
się w ko mo rze sil ni ka oraz prze dzia le ba gaż ni ka. Nie stwier dzo no uszko -
dzeń ter micz nych na po wło ce la kier ni czej w ob rę bie pra wych błot ni ków,
kla py ba gaż ni ka, przed nich i tyl nych lamp ze spo lo nych ani śla dów od dzia -
ły wa nia po ża ru na pod wo ziu po jaz du.

Bie gły prze pro wa dził też oglę dzi ny w miej scu, w któ rym pier wot nie za -
par ko wa ny był po jazd. Na pod ło żu ujaw nio no trzy sku pi ska po tłu czo ne go
szkła okien ne go po cho dzą ce go ze spa lo ne go po jaz du. Szkło by ło roz bi te
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fot. 3. Miej sca lo ka li za cji szkła okien ne go na pod ło ̋ u



na drob ne cząst ki. Odłam ki szkła na pod ło żu wska zy wa ły, że w chwi li
wznie ce nia ognia szy by w le wych i pra wych tyl nych drzwiach oraz szy ba
pra wych przed nich drzwi by ły nie usz ko dzo ne. Do pie ro nad ci śnie nie ga zów
po ża ro wych spo wo do wa ło ich wy pchnię cie na ze wnątrz. Nie ujaw nio no
na pod ło żu roz bi te go szkła po cho dzą ce go z le wych przed nich drzwi po jaz -
du, a na pod ło żu w oko li cy za par ko wa nia po jaz du zna le zio no frag ment sto -
pio nej pod sta wy bu tel ki z two rzy wa sztucz ne go, z któ rej czuć by ło wy raź ny
za pach sub stan cji ro po po chod nej (fot. 4). 

Śla dy po ża ro we w po jeź dzie i na miej scu zda rze nia po twier dzi ły, że po -
jazd zo stał ce lo wo pod pa lo ny. Spraw ca wy bił le wą przed nią szy bę
w drzwiach, wy lał na fo tel kie row cy ciecz pal ną i ją za pa lił. Na stęp nie wy -

rzu cił bu tel kę po cie czy, któ ra za pa li ła się naj praw do po dob niej od tem pe -
ra tu ry po ża ru po jaz du.

Wnio ski
Je że li w mo men cie prze pro wa dze nia oglę dzin te ren ten nie był jesz cze

po sprzą ta ny, to ba da nia te go miej sca mo gą przy czy nić się do ujaw nie nia
waż nych śla dów i przed mio tów zwią za nych z przy czy ną po wsta nia po ża -
ru, a tak że po zna nia me to dy dzia ła nia spraw cy w przy pad ku ce lo we go pod -
pa le nia. Na le ży przy tym pa mię tać, że im krót szy czas od po wsta nia po ża ru
do prze pro wa dze nia oglę dzin, tym więk sze szan se na ujaw nie nie śla dów
i przed mio tów. Z punk tu wi dze nia ce lu oglę dzin po po ża ro wych usu wa nie
po jaz du z miej sca zda rze nia przed ty mi czyn no ścia mi jest nie po żą da ne.

To masz Sa wic ki jest bie głym sà do wym z za kre su po ̋ ar nic twa

Przy pi sy
1 Przy spie sza cza po ża ru naj czę ściej uży wa się w ce lu za pew nie nia sku tecz no ści do ko na -
nia znisz cze nia mie nia przez pod pa le nie. Uży cie przy spie sza cza po ża ru w po sta ci np. pa -
li wa sil ni ko we go lub roz cień czal ni ka do farb i la kie rów za pew nia na tych mia sto we
za pa le nie się par cie czy i jej dy na micz ne spa la nie.

Li te ra tu ra
[1] Me to dy ka oglę dzin miejsc prze stępstw o cha rak te rze ter ro ry stycz nym i ka ta strof oraz
iden ty fi ka cji ciał ofiar, Ko men da Głów na Po li cji, War sza wa, sier pień 2012.
[2] T. Sa wic ki (red), Po ża ry po jaz dów me cha nicz nych. Ana li za przy pad ków, ze szyt 3, Pol -
skie To wa rzy stwo Eks per tów Do cho dzeń Po po ża ro wych, Po znań 2014, s. 105-117.
[3] Roz po rzą dze nie mi ni stra zdro wia z 11 czerw ca 2012 r. w spra wie ka te go rii sub stan cji
nie bez piecz nych i mie sza nin nie bez piecz nych, któ rych opa ko wa nia wy po sa ża się w za m-
knię cia utrud nia ją ce otwar cie przez dzie ci i wy czu wal ne do ty kiem ostrze że nie o nie bez -
pie czeń stwie (DzU poz. 688).

REKLAMA

Fot. 4. Frag ment sto pio nej bu tel ki po cie czy pal nej



ie ule ga wąt pli wo ści, że me dia spo łecz no ścio we (po wszech nie na -
zy wa ne z an giel ska so cial me dia mi lub rza dziej mi kro blo ga mi)
wy wie ra ją ol brzy mi wpływ na na sze ży cie spo łecz ne i biz ne so we.

Już daw no od ci snę ły trwa ły ślad na za cho wa niach kon su men tów i zna czą -
co wpły wa ją na spo sób funk cjo no wa nia firm i in sty tu cji. Nie jest prze sa dą
stwier dze nie, że dzię ki roz wo jo wi no wych me diów wy two rzy ły się moż li -
wo ści dwu stron nej ko mu ni ka cji, ja kich wcze śniej na sza cy wi li za cja 
nie zna ła. 

So cial me dia to po ję cie bar dzo ogól ne, obej mu ją ce ogrom ny za kres po -
jęć. Moż na je okre ślić ja ko zbiór re la cji, za cho wań, uczuć, em pi rii oraz in -
te rak cji po mię dzy kon su men ta mi, mar ka mi i in ny mi pod mio ta mi, gdzie
na stę pu je wie lo kie run ko wa ko mu ni ka cja wy mia ny do świadczeń za po mocą
za awan so wa nych na rzę dzi tech no lo gicz nych roz wi ja nych w In ter ne cie. 
So cial me dia to zu peł nie no we me dia, po zwa la ją ce wspie rać i re ali zo wać
ko mu ni ka cyj ne i po znaw cze po trze by każ de go czło wie ka, umoż li wia ją ce
wpływ na ota cza ją cy świat oraz ak tyw ne współ two rze nie in for ma cji dys -
try bu owa nych przez me dia i fir my (źró dło: Da wid Trze ciak, https://in te rak -
tyw nie.com/biz nes/blog -eks perc ki/so cialme dia/czym -sa -so cial -me dia -era -s
o cial -me dia -7956). 

Ope ru jąc nie co mniej na uko wym ję zy kiem, moż na po wie dzieć, że po -
ję cie me diów spo łecz no ścio wych obej mu je wszyst kie plat for my in ter ne to -
we, któ re umoż li wia ją swo im użyt kow ni kom two rze nie i pu bli ko wa nie
tre ści do stęp nych dla in nych użyt kow ni ków. W od róż nie niu od tra dy cyj -
nych me diów, gdzie treść two rzo na jest przez ze spół re dak cyj ny i wy sy ła -
na jed no stron nie do od bior ców, w przy pad ku so cial me diów każ dy
użyt kow nik mo że być rów no cze śnie od bior cą i twór cą. Co wię cej – każ dy
mo że w do wol nej chwi li wy ra zić opi nię na te mat każ dej tre ści, z któ rą wła -
śnie się sty ka: mo że klik nąć „lu bię to”, na pi sać ko men tarz al bo udo stęp nić
treść na swo im pro fi lu. W ten spo sób użyt kow ni cy wcho dzą ze so bą w cią -
głe in te rak cje: oce nia ją, ko men tu ją, laj ku ją, hej tu ją. 

Od te go tren du nie ma od wro tu, po nie waż licz ba użyt kow ni ków so cial
me diów nie ustan nie wra sta, a po ten cjał ich roz wo ju wciąż jest prze ogrom -
ny. We dług ra por tu „Di gi tal in 2017 Glo bal Ove rview”, przy go to wa ne go
przez fir my We Are So cial i Ho ot su ite, na świe cie jest obec nie 2,789 mld

ak tyw nych użyt kow ni ków me diów spo łecz no ścio wych, co wciąż jed nak
sta no wi za le d wie 37 proc. ca łej ludz kiej po pu la cji. Prze cięt ny użyt kow nik
spę dza w ser wi sach spo łecz no ścio wych po 2 godz. i 19 min dzien nie (w Pol -
sce 1 godz i 45 min) i z ro ku na rok czas ten wy dłu ża się o kil ka na ście 
mi nut.

Naj po pu lar niej sze plat for my
W cią gu ostat niej de ka dy po wsta ło co naj mniej kil ka set róż ne go ro dza -

ju por ta li i ser wi sów in ter ne to wych, któ re moż na na zwać spo łecz no ścio wy -
mi. Kil ka roz wi nę ło się na ska lę ogól no świa to wą i zdo mi no wa ło ry nek.
Kie dy więc mó wi my „so cial me dia”, naj czę ściej ma my na my śli na stę pu -
ją ce mar ki:

Fa ce bo ok – naj więk szy por tal spo łecz no ścio wy, sku pia ją cy się na agre -
ga cji re al nych osób (użyt kow ni ków), re la cjach z ich ży cia i bu do wa niu po -
wią zań mię dzy ni mi, da jąc im moż li wość two rze nia list zna jo mych.
Do dat ko wo umoż li wia spo łecz ną se lek cję tre ści, dzię ki któ rej użyt kow nik
otrzy mu je tyl ko kon tent do pa so wa ny do swo ich upodo bań bądź ta ki, któ -
rym dzie lą się je go zna jo mi. Fa ce bo ok to naj pręż niej dzia ła ją cy por tal, 
któ ry oferuje „spe cjal ne miej sce” dla ma rek, czy li tzw. fan pa ge. W czerw -
cu 2017 r. licz ba użyt kow ni ków Fa ce bo oka prze kro czy ła dwa mi liar dy,
z cze go 44 proc. sta no wią ko bie ty, a 56 proc. męż czyź ni. 87 proc. ko rzy sta
z nie go za po mo cą urzą dzeń mo bil nych, a 55 proc. ro bi to co dzien nie. 

Twit ter – bar dzo po pu lar ny w Sta nach Zjed no czo nych, mniej w Pol sce.
Łącz nie ko rzy sta z nie go po nad 320 mln użyt kow ni ków. Da je moż li wość
pu blicz ne go prze ka zy wa nia krót kich ko mu ni ka tów (do 140 zna ków) wraz
z ma te ria ła mi mul ti me dial ny mi – zdję cia mi, gra fi ka mi i krót ki mi fil ma mi.
Fir my i in sty tu cje na Twit te rze wy stę pu ją jak nor mal ni użyt kow ni cy.

YouTube – naj więk szy ser wis z ma te ria ła mi wi deo, z któ re go ko rzy sta
mi liard użyt kow ni ków na świe cie. Dzię ki swo je mu spo łecz no ścio we mu
cha rak te ro wi kon se kwent nie zy sku je na po pu lar no ści i de tro ni zu je tra dy -
cyj ną te le wi zję. Na YouTube każ dy mo że za miesz czać swo je fil my. Więk -
szość za war to ści sta no wią bez war to ścio we przy pad ko we na gra nia, ale
naj więk szy ruch w ser wi sie ge ne ru ją for ma ty wi deo two rzo ne przez tzw.
youtu be rów, czy li twór ców spe cja li zu ją cych się w cy klicz nych pro duk cjach
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PRZE MY SŁAW PRZY BYL SKI Me dia 
spo łecz no Êcio we (cz.1)

Jeśli uważasz, że skoro nie masz konta na Facebooku, to nie istniejesz
w social mediach – jesteś w błędzie. Tylko wśród 15 milionów

użytkowników Facebooka w Polsce każdego dnia tysiące osób
dyskutują o tobie i twojej firmie. Innymi słowy, nawet jeśli ciebie tam

nie ma, to twoja firma w social mediach jest, tyle że nikt nie kontroluje
jej wizerunku...

N



dla te go ka na łu. In sty tu cje mo gą za miesz czać na YT wła sne pro duk cje lub
two rzyć je we współ pra cy z youtu be ra mi. 

In sta gram – por tal spo łecz no ścio wy prze zna czo ny do pu bli ko wa nia
zdjęć i krót kich form wi deo. Do myśl nie kon ta użyt kow ni ków są pu blicz ne,
widoczne dla wszyst kich, po dob nie jak za miesz cza ne na nich ma te ria ły.
Mar ki dzia ła ją na nich jak zwy kli użyt kow ni cy. Licz ba użyt kow ni ków prze -
kra cza 700 mln.

LinkedIn – por tal spo łecz no ścio wy dla pra co daw ców i pra cow ni ków,
sku pia ją cy się na kon tak to wa niu jed nych z dru gi mi. Ge ne zą por ta lu jest re -
kru ta cja i dzia ła nia zbu do wa ne wo kół in te rak tyw ne go per so nal bran din gu
oraz em ploy er bran din gu w przy pad ku ma rek. W po ło wie 2017 r. ko rzy sta -
ło z nie go po nad 100 mln użyt kow ni ków. 

Snap chat – do nie daw na naj po pu lar niej sze na rzę dzie ko mu ni ka cji na -
sto lat ków, umoż li wia ją ce prze sy ła nie zdjęć i fil mi ków i au to ma tycz ne ka -
so wa nie ich po wy świe tle niu przez od bior cę. Wpro wa dze nie po dob nych
funk cjo nal no ści przez Fa ce bo oka i In sta gram zmniej szy ło za in te re so wa -
nie Snap cha tem, ale i tak wciąż ko rzy sta z nie go oko ło 300 mln użyt kow -
ni ków. 

Fo ra – stro ny in ter ne to we prze zna czo ne do pro wa dze nia dys ku sji mię -
dzy użyt kow ni ka mi. Każ dy z użyt kow ni ków mo że za ło żyć no wy wą tek
i roz po cząć roz mo wę na do wol ny te mat. Naj czę ściej słu żą do wy mie nia nia
po rad i do świad czeń. 

Blo gi – stro ny in ter ne to we, na któ rych użyt kow ni cy pu bli ku ją tek sty
na wy bra ne przez sie bie te ma ty. Tek sty mo gą być in for ma cyj ne, ale naj czę -
ściej są fe lie to na mi wy ra ża ją cy mi opi nie ich twór ców. Obec nie blo gi tek -
sto we tra cą na po pu lar no ści na rzecz vlo gów, czy li ka na łów z tre ścia mi
wi deo (któ rych twór ca mi są naj czę ściej youtu be rzy). 

Cel, stra te gia, pla no wa nie
W In ter ne cie za cie ra się gra ni ca po mię dzy twór cą a kon su men tem me -

diów. Zo sta ła cał ko wi cie wy eli mi no wa na ba rie ra po sia da nia ka pi ta łu, wie -
dzy oraz spe cja li stycz nych umie jęt no ści, a na rzę dzia so cial me dia sta ły się
do stęp ne dla wszyst kich. Do ty czy to za rów no użyt kow ni ków in dy wi du al -
nych, jak i ma rek, za któ ry mi sto ją fir my. Od kry cie, że „każ dy je den gim -

na zja li sta” mo że skry ty ko wać na szą fir mę i je go opi nia jest tak sa mo waż -
na, jak oce na eks per ta, dla wie lu firm by wa na praw dę bo le sne. Cza sy jed -
no stron nej ko mu ni ka cji mi nę ły jed nak bez pow rot nie, na sta ła era dia lo gu,
do któ rej trze ba się przy sto so wać. 

Ak tyw na ko mu ni ka cja w me diach spo łecz no ścio wych wy ma ga stra te -
gii, czy li okre śle nia, co chce my mó wić i do ko go. Ce lem firm ko mer cyj -
nych, na sta wio nych na zysk, jest zwy kle ge ne ro wa nie tzw. le adów (czy li
skła nia nie kon kret nej oso by, fir my lub in sty tu cji do udo stęp nie nia swo ich
da nych lub in nych war to ścio wych in for ma cji na swój te mat) oraz kon wer -
sji (naj ogól niej mó wiąc – sprze da ży pro duk tu, czy usłu gi). Ce le in sty tu cji
ta kich jak Pań stwo wa Straż Po żar na, któ rych isto ta funk cjo no wa nia nie ma
z zy skiem nic wspól ne go, mu szą być in ne. Bę dą to ta kie ob sza ry jak:

- pro mo wa nie bez pie czeń stwa i pro fi lak ty ka za gro żeń,
- bu do wa nie zro zu mie nia dla za sad dzia ła nia stra ży po żar nej,
- bu do wa nie po zy tyw ne go wi ze run ku służ by.
Aby stra te gia ko mu ni ka cji by ła sku tecz na, a jej prze kaz spój ny i zgod -

ny z za ło żo nym wi ze run kiem mar ki, na le ży prze strze gać pew nych za sad.
Otóż oprócz ce lów w stra te gii usta la się za sad ni cze ob sza ry te ma tycz ne,
w któ rych bę dzie my się po ru sza li oraz ro dzaj po stów, ja kie chce my pu bli -
ko wać (wła sne tre ści, czy rów nież cu dze ma te ria ły). Okre śla się ton ko mu -
ni ka cji (for mal ny, czy luź ny), spo sób pro wa dze nia roz mów z użyt-
kow ni ka mi i czę sto tli wość pu bli ka cji. Do bra stra te gia za wie ra rów nież
wska zów ki do ty czą ce gra ficz nej for my ko mu ni ka cji (czy bę dą to zdję cia
re por ter skie, czy ilu stra cje z tzw. stoc ku, gra fi ki wła sne, czy po zy ski wa ne,
ama tor skie fil my z te le fo nu, czy pro fe sjo nal ne pro duk cje). Trze ba też usta -
lić spo so by mie rze nia efek tów oraz okre ślić przy kła do we roz wią za nia w sy -
tu acjach kry zy so wych, któ re nie wąt pli wie się po ja wią.

Za ło że nia stra te gicz ne mu szą opie rać się na do kład nej ana li zie do ce lo -
wych grup od bior ców, ich za in te re so wań i ocze ki wań. Wie le firm two rzy
wręcz tzw. per so ny, czy li mo de le od bior ców opi su ją ce ich płeć, wiek, wy -
gląd, cha rak te ry stycz ne ce chy, umie jęt no ści, za in te re so wa nia, po trze by itp.
Ce chy te okre śla się np. na pod sta wie an kiet i wy wia dów, a tak że na rzę dzi
ana li tycz nych, np. Go ogle Ana ly tics. Ana li za po ma ga do brać od po wied ni
ton nar ra cji i ka nał ko mu ni ko wa nia się z każ dą z grup od bior ców. Nie
do wszyst kie go bo wiem na da je się Fa ce bo ok. W nie któ rych te ma tach le piej
spraw dzi się LinkedIn czy Snap chat. 

Dzia łal ność w so cial me diach po win na być do brze przy go to wa na i prze -
my śla na. Ży wy i dy na micz ny cha rak ter tych me diów po zor nie su ge ro wa ł -
by od mien ne po dej ście, ale za rów no teo ria, jak i prak ty ka prze ko nu ją, że
bez mą dre go pla no wa nia trud no o za do wa la ją ce efek ty. Zda rza ją się tak że
sy tu acje kry zy so we, w któ rych trze ba re ago wać bły ska wicz nie i pu bli ko -
wać tre ści  nie zwłocz nie (bez więk sze go przy go to wa nia), ale i wte dy nie
na le ży tra cić z po la wi dze nia stra te gicz nych ce lów i okre ślo nych przez nie
me tod dzia ła nia. To one po win ny wy zna czać re gu lar ny rytm pra cy oraz pu -
bli ka cji. Ist nie je co naj mniej pięć po wo dów, dla któ rych war to two rzyć har -
mo no gram tre ści pu bli ko wa nych w me diach spo łecz no ścio wych: 

Róż ni co wa nie tre ści – dzię ki har mo no gra mo wi moż na do kład nie ob -
ser wo wać, jak roz kła da ją się w cza sie po szcze gól ne ro dza je za miesz cza -
nych tre ści. Szer szy ogląd te go, co pu bli ku je my, po zwa la le piej za dbać
o od po wied nią róż no rod ność po stów. Przy two rze niu wpi sów z dnia
na dzień ła twiej za tra cić wła ści we pro por cje.

Lep sza ja kość po stów – przy go to wy wa nie tre ści z wy prze dze niem
z jed nej stro ny chro ni przed two rze niem w po śpie chu nie do pra co wa nych
tre ści i tym sa mym umoż li wia spoj rze nie na ma te riał z dy stan su, na świe -
żo. Ka len darz po stów po ma ga tak że le piej za pla no wać i wy ko rzy stać np.
nad cho dzą ce oka zje – świę ta, rocz ni ce czy bran żo we wy da rze nia. Dzię ki
nie mu nie za po mi na się o ni czym waż nym.

Kon tro la pu bli ko wa nych tre ści – przy go to wa nie har mo no gra mu po -
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stów po zwa la na ła twą kon tro lę tre ści przed ich pu bli ka cją. Kie row nic two
i in ni człon ko wie ze spo łu mo gą mieć wgląd w to, co bę dzie pu bli ko wa ne.
Kon tro la wie lu oczu po zwa la na eli mi na cję błę dów (li te ró wek, błęd nych
fak tów, po my łek w na zwi skach czy da tach) i zgod ność z przy ję tą stra te gią
so cial me dia.

Lep sza or ga ni za cja pra cy
– har mo no gram za pew nia przy go -
to wa nie ma te ria łów z od po-
wied nim wy prze dze niem i za pla no -
wa nie ich pu bli ka cji tak że na czas
nie obec no ści.

Sy ner gia mię dzy róż ny mi ka -
na ła mi – two rze nie har mo no gra mu
po stów nie tyl ko uła twia róż ni co -
wa nie tre ści w ob rę bie jed ne go
ka na łu, ale też po ma ga le piej kon -
tro lo wać to, w ja ki spo sób dzia ła -
nia w róż nych ser wi sach spo-
łecz no ścio wych bę dą ze so bą
współ gra ły. 

Jak czę sto pu bli ko wać tre ści
w so cial me diach? Od po wiedź nie
jest pro sta i za le ży od kil ku czyn ni ków. Przede wszyst kim trze ba pa mię tać,
że każ da plat for ma ma swo ją spe cy fi kę i są róż ne spo so by kon sump cji tre -
ści przez jej użyt kow ni ków. Naj czę ściej pu bli ku je się wpi sy na Twit te rze,
gdzie ich ży wot ność jest nie zwy kle krót ka. Naj bar dziej ak tyw ni użyt kow -
ni cy Twit te ra pu bli ku ją na wet po kil ka dzie siąt wpi sów dzien nie. In sty tu cja
nie mu si twit to wać z ta ką czę sto tli wo ścią, ale zbyt rzad kie pu bli ka cje zwy -
kle umy ka ją uwa dze i nie an ga żu ją in nych użyt kow ni ków. Opty mal na wy -
da je się licz ba po mię dzy 5 a 15 wpi sów (twit tów) dzien nie. Przy tym war to
zwró cić uwa gę, że ze wzglę du na tem po, w ja kim ży je Twit ter, przy jął się
tam zwy czaj po wta rza nia tre ści – nikt nie bę dzie miał za złe po now nej pu -
bli ka cji wpi su na stęp ne go dnia po pre mie rze (by le o in nej go dzi nie). 

Z ko lei na in nych ka na łach wpi sów (po stów) mo że być mniej, po nie waż
ich ży wot ność jest za zwy czaj dłuż sza, za to za sięg i za an ga żo wa nie znacz -
nie wyż sze. Naj wyż sze za an ga żo wa nie po stów ge ne ro wa nych na Fa ce bo -
oku (na po zio mie 75 proc.), we dług ba dań fir my Opti mal, ma miej sce
w cią gu trzech go dzin od pu bli ka cji. Wie lu mar ke te rów uwa ża, że owe trzy
go dzi ny to ide al na prze rwa mię dzy po szcze gól ny mi pu bli ka cja mi, któ ra ma
po zy tyw ny wpływ na po zy cjo no wa nie wpi sów. Z mo je go do świad cze nia
wy ni ka jed nak, że na Fa ce bo oku wy star czy pu bli ko wać je den do trzech wpi -
sów dzien nie. Zbyt czę ste po sty firm na tym ka na le draż nią od bior ców.
LinkedIn i YouTube pod tym wzglę dem są dość po dob ne do Fa ce bo oka.
Na to miast In sta gram czy Pin te rest, ja ko me dia ob raz ko we, wy ma ga ją częst -
sze go za si la nia tre ścią – od dwóch do czte rech zdjęć dzien nie. 

Za sad ne wy da je się więc py ta nie: o ja kich po rach dnia (czy no cy) pu -
bli ko wać tre ści, aby uzy ska ły one jak naj więk szy za sięg i za an ga żo wa nie
od bior ców? Od po wiedź nie ste ty nie jest pro sta, po nie waż za le ży to od wie -
lu czyn ni ków. Mu si to być mo ment, w któ rym po ten cjal ni od bior cy bę dą
ak tyw ni w sie ci (dla te go wła śnie war to do kład nie ich po znać). Zna cze nie
ma też sa ma treść pu bli ka cji. Ob ra zy lub gra fi ki wy wo łu ją szyb szą re ak cję
– po lu bie nie czy udo stęp nie nie. Przy tre ściach, któ re wy ma ga ją więk sze go
za an ga żo wa nia (dłuż szy ar ty kuł czy film) od bior ca po trze bu je wię cej cza -
su, więc nie zaj mie się tym np. w pra cy. 

Waż ny jest nie tyl ko ro dzaj tre ści, ale rów nież miej sca, w któ rych pu bli -
ko wa ne są po sty. To nie przy pa dek, że ka na ły spo łecz no ścio we są na ty le
zróż ni co wa ne, że rzą dzą się swo imi pra wa mi. Tym sa mym in ne po ry więc
bę dą od po wied nie dla Fa ce bo oka, a in ne dla LinkedIna. Za sad ni czo jed nak

war to pa mię tać, że lu dzie naj in ten syw niej ko rzy sta ją z me diów spo łecz no -
ścio wych al bo wcze śnie ra no (za raz po wsta niu z łóż ka i w dro dze do pra -
cy), al bo wie czo rem (przed za śnię ciem). Sta ty sty ki po ka zu ją tak że wzrost
w oko li cach lun chu, kie dy ro bią so bie prze rwę w pra cy. 

Trze ba pa mię tać jed nak o tym,
że zda rza ją się tzw. nie prze wi dzia -
ne sy tu acje, któ re wy mu sza ją mo -
dy fi ka cję har mo no gra mu. Tre ści
za wsze po win ny być ade kwat ne
do bie żą cej sy tu acji, np. zde cy do -
wa nie nie wol no wrzu cać wpi sów
o cha rak te rze roz ryw ko wym, gdy
w kra ju obo wią zu je ża ło ba (z po wo -
du wy pad ku, ata ku ter ro ry stycz ne -
go czy śmier ci waż nej oso by etc.).
In ne oka zje – np. suk ce sy spor to we
– da ją nam moż li wość na wią zy wa -
nia w po stach do wy da rzeń, użyt -
kow ni kom pre tekst do re ak cji,
zwięk sza jąc tym sa mym ich za an -
ga żo wa nie (ta ka stra te gia na zy wa -
na jest re al ti me mar ke tin giem).

War to za tem śle dzić, co dzie je się na świe cie i mieć to na wzglę dzie
przy usta la niu har mo no gra mu pu bli ka cji. 

Przemysław Przybylski od 13 lat jest
rzecznikiem prasowym ró˝nych instytucji i firm, 

odpowiedzialny m.in. za komunikacj´ w internecie
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ROZMAITOŚCI

DziałalnoÊç w social mediach powinna byç dobrze
przygotowana i przemyÊlana. ˚ywy i dynamiczny

charakter tych mediów pozornie sugerowałby
odmienne podejÊcie, ale zarówno teoria, jak

i praktyka przekonujà, ˝e bez màdrego planowania
trudno o zadowalajàce efekty. Zdarzajà si´ tak˝e
sytuacje kryzysowe, w których trzeba reagowaç

błyskawicznie i publikowaç treÊci niezwłocznie (bez
wi´kszego przygotowania), ale i wtedy nie nale˝y

traciç z pola widzenia strategicznych celów
i okreÊlonych przez nie metod działania.
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rze pis art. 78 ust. 1 usta wy o PSP sta no wi, że stra ża ko wi mia no wa -
ne mu na sta łe przy słu gu je rów no waż nik pie nięż ny, zwa ny w dal -
szych prze pi sach usta wy „rów no waż ni kiem za brak lo ka lu

miesz kal ne go”, je że li on sam lub człon ko wie je go ro dzi ny, o któ rych mo -
wa w art. 75 usta wy o PSP, nie po sia da ją w miej scu peł nie nia służ by al bo
w miej sco wo ści po bli skiej lo ka lu miesz kal ne go lub do mu na pod sta wie
przy słu gu ją ce go im ty tu łu praw ne go oraz nie za cho dzi przy pa dek okre ślo -
ny w art. 82 ust. 5 usta wy o PSP. 

Rów no waż nik za brak lo ka lu, poj mo wa ny zwy cza jo wo w śro do wi sku
stra żac kim ja ko „rów no waż nik za do jaz dy” nie mo że być roz pa try wa ny
w ode rwa niu od sa me go po ję cia pra wa do lo ka lu miesz kal ne go. Sto sow nie
do dys po zy cji art. 74 ust. 1 usta wy o PSP, stra ża ko wi mia no wa ne mu na sta -
łe przy słu gu je pra wo do lo ka lu miesz kal ne go w miej sco wo ści, w któ rej peł -
ni służ bę lub w miej sco wo ści po bli skiej, z uwzględ nie niem licz by człon ków
ro dzi ny oraz ich upraw nień wy ni ka ją cych z prze pi sów od ręb nych. Jest to
nor ma za wie ra ją ca w so bie swo istą gwa ran cję usta wo daw cy. Wpro wa dza
upraw nie nie o cha rak te rze pod sta wo wym w sto sun ku do po zo sta łych in sty -
tu cji praw nych, wy stę pu ją cych w roz dzia le 8 usta wy o PSP. Ra cjo nal ny
usta wo daw ca już na eta pie two rze nia usta wy prze wi dział, że nie za wsze or -
ga ny PSP bę dą mia ły moż li wość re ali za cji te go pra wa wo bec stra ża ków.
Usta no wił za tem in ne in sty tu cje praw ne, ma ją ce po chod ny cha rak ter wzglę -

dem pra wa do lo ka lu. Świad cze nia mi ty mi są rów no waż nik za brak lo ka lu
miesz kal ne go oraz po moc fi nan so wa na na by cie lo ka lu lub do mu, o któ rej
mo wa w art. 80 ust. 1 usta wy o PSP. Przy wo ła na wy żej po moc fi nan so wa,
z uwagi na od mien ny od rów no waż ni ka cha rak ter, za słu gu je na od ręb ne
opra co wa nie. 

Rów no wa˝ nik w prak ty ce
Rów no waż nik za brak lo ka lu miesz kal ne go to świad cze nie pie nięż ne

usta la ne przez wła ści we or ga ny PSP w dro dze de cy zji ad mi ni stra cyj nej. Po -
stę po wa nie wszczy na ne jest na wnio sek za in te re so wa ne go. Pod po ję ciem
wnio sku ro zu mie my oświad cze nie miesz ka nio we. Prze pis art. 79 ust. 2 usta -
wy o PSP, sta no wią cy w zda niu pierw szym, że upraw nie nie do rów no waż -
ni ka za re mont al bo za brak lo ka lu miesz kal ne go usta la się na pod sta wie
zło żo ne go przez stra ża ka oświad cze nia miesz ka nio we go, nie po zo sta wia tu
żad nych wąt pli wo ści. For mu ła wszczę cia po stę po wa nia na wnio sek za in te -
re so wa ne go jest tu ra czej oczy wi sta. Wąt pli wo ści po wsta ją w sy tu acji, gdy
stra żak zaj mu je kwa te rę tym cza so wą przez wię cej niż 5 lat. Kwe stia ta by -
ła już pod no szo na na ła mach „Prze glą du Po żar ni cze go”. Wła ści wość or ga -
nów do pro ce do wa nia spraw i wy da wa nia de cy zji ad mi ni stra cyj nych jest
(po dob nie jak w in nych świad cze niach z roz dzia łu 8 usta wy o PSP) okre -
ślo na przez prze pis usta wy. Wła ści we or ga ny okre śla ją prze pi sy art. 83 ust. 5
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Rów no wa˝ nik
za brak lo ka lu

Powracamy do tematu równoważnika za remont i brak lokalu.
Tym razem przyjrzymy się orzecznictwu sądów w tej materii. 
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usta wy o PSP. Każ dy za in te re so wa ny przed mio to wym świad cze niem po -
wi nien zło żyć oświad cze nie miesz ka nio we w jed no st ce or ga ni za cyj nej (tj.
jed no st ce w ro zu mie niu art. 8 ust. 1 usta wy o PSP), w któ rej peł ni służ bę,
dla te go wła śnie, że wła ści wy mi or ga na mi są kie row ni cy tych jed no stek.
Wy jąt kiem są tu kie row ni cy jed no stek, dla któ rych or ga na mi wła ści wy mi
są kie row ni cy jed no stek szcze bla wyż sze go, nie mo gą oni bo wiem pro wa -
dzić po stę po wań i wy da wać de cy zji w spra wach, w któ rych ma ją przy miot
stro ny. 

War to w tym miej scu przy po mnieć, że oświad cze nie miesz ka nio we skła -
da się z dwóch czę ści, de dy ko wa nych od ręb nym świad cze niom. Część I do -
ty czy rów no waż ni ka za re mont lo ka lu, a część II rów no waż ni ka za brak
lo ka lu miesz kal ne go. Pa mię taj my więc, aby wy peł nić wła ści wą je go część
(w tym wy pad ku część II). Każ da z czę ści uru cha mia in ne po stę po wa nie.
Wnio sek po wi nien być wy peł nio ny moż li wie jak naj do kład niej, aby umoż -
li wić or ga no wi spraw ne prze pro wa dze nie po stę po wa nia i wy da nie de cy zji.
Usta la nie upraw nień do rów no waż -
ni ków pod le ga re żi mo wi usta wy 
z 14 czerw ca 1960 r. Ko deks po stę -
po wa nia ad mi ni stra cyj ne go (DzU
z 2017 r. poz. 1257), przy wo ły wa ne -
go da lej ja ko k.p.a. Ozna cza to, że
pro ce du ra po stę po wa nia jest ści śle
okre ślo na prze pi sa mi te go ak tu (ja ko
pra wa pro ce du ral ne go) oraz pra wa
ma te rial ne go, któ rym jest usta wa
o PSP. 

Prze pis art. 78 ust 1 usta wy o PSP
po zor nie nie bu dzi wąt pli wo ści, lecz
przy do kład nej ana li zie oka zu je się,
że za wie ra sze reg po jęć ocen nych,
któ re spra wia ją wie le pro ble mów in -
ter pre ta cyj nych. Sens prze pi su jest
sto sun ko wo ja sny. Je że li ani stra żak
w służ bie sta łej, ani kto kol wiek z je -
go ro dzi ny (de fi nio wa nej w od no -
śnym prze pi sie usta wy) nie po sia da lo ka lu miesz kal ne go lub do mu
w miej scu peł nie nia służ by ani w miej sco wo ści po bli skiej na pod sta wie
przy słu gu ją ce go mu ty tu łu praw ne go – stra żak upraw nio ny jest do rów no -
waż ni ka za brak lo ka lu. Kwe stia de fi ni cji miej sco wo ści po bli skiej zo sta ła
kom plek so wo omó wio na w ar ty ku le Bar to sza Paw ni ka („Prze gląd Po żar -
ni czy” nr 2/2009, s. 48-49). Dla po rząd ku wy pa da nad mie nić, że krąg
upraw nio nych funk cjo na riu szy obej mu je stra ża ków w służ bie sta łej, co wy -
klu cza stra ża ków w służ bie przy go to waw czej oraz ko rzy sta ją cych z do bro -
dziej stwa za opa trze nia eme ry tal ne go. Po ję cie lo ka lu miesz kal ne go zo sta ło
już omó wio ne wcze śniej. Przy po mnę tyl ko, że wo bec bra ku le gal nej de fi -
ni cji te go po ję cia na po trze by usta wy o PSP na le ży szu kać go w pra wie po -
wszech nie obo wią zu ją cym. Dla po rząd ku przy po mnę tyl ko, że w prze pi sach
pra wa po wszech nie obo wią zu ją ce go znaj dzie my de fi ni cję lo ka lu, zgod nie
z któ rą sa mo dziel nym lo ka lem miesz kal nym jest wy dzie lo na trwa ły mi ścia -
na mi w ob rę bie bu dyn ku izba lub ze spół izb prze zna czo nych na sta ły po byt
lu dzi, któ re wraz z po miesz cze nia mi po moc ni czy mi słu żą za spo ka ja niu ich
po trzeb miesz ka nio wych („Prze gląd Po żar ni czy” nr 2/2017).

Ty tuł praw ny
Pierw szym ele men tem ocen nym dla or ga nu jest kwe stia ty tu łu praw ne -

go do lo ka lu lub do mu. Z uwa gi na fakt, że usta wa nie za wie ra de fi ni cji le -
gal nej te go po ję cia, na le ży się gnąć po do ro bek dok try ny i orzecz nic twa.
Ty tuł praw ny to prze jaw pi sem ne go al bo ust ne go oświad cze nia wo li (jed -

no stron ne go lub umow ne go) jed nost ki, stron umo wy, cza sem też orze cze -
nie or ga nu ad mi ni stra cji al bo są du, któ re da je oso bie le gi ty mu ją cej się nim
pra wo do ko rzy sta nia z rze czy, do któ rej się od no si. Mo że więc za ist nieć
w wy ni ku róż nych zda rzeń (czyn no ści fak tycz nych i praw nych) oraz roz -
strzy gnięć wład czych or ga nów. Mo że to być umo wa kup na – sprze da ży, da -
ro wi zny, do ży wo cia, do ku ment po twier dza ją cy na by cie spad ku, a tak że
przy dział lo ka lu spół dziel cze go czy ko mu nal ne go. Li sta zda rzeń praw nych
ge ne ru ją cych po wsta nie ty tu łu praw ne go jest jesz cze dłuż sza i obej mu je po -
nad to umo wy naj mu, dzier ża wy, uży cze nia. Pra wo do ko rzy sta nia z lo ka lu
po wsta je więc w wy ni ku roz ma itych czyn no ści praw nych. Na stęp stwem te -
go sta nu rze czy jest róż ny za kres obo wią zy wa nia i mo cy ty tu łów praw nych
wo bec stron i osób trze cich. Naj moc niej szy za kres upraw nień da je pra wo
wła sno ści. Ist nie je na to miast sze reg umów da ją cych stro nom upraw nie nia
węż sze, ogra ni czo ne tyl ko do ko rzy sta nia z sa mej rze czy bę dą cej przed mio -
tem umo wy, np. umo wa naj mu. Usta wo daw ca nie wpro wa dził żad ne go ka -

ta lo gu ty tu łów praw nych, któ re
stwa rza ły by prze słan kę ne ga tyw ną
do otrzy my wa nia rów no waż ni ka
za brak lo ka lu miesz kal ne go w przy -
pad ku le gi ty mo wa nia się ni mi przez
stra ża ka lub któ re go kol wiek z człon -
ków je go ro dzi ny. Od czy ta nie zna -
cze nia te go po ję cia przez or gan
spra wia wie le kło po tów w pro ce sie
sto so wa nia pra wa. Na czel ny Sąd
Ad mi ni stra cyj ny w uza sad nie niu
do wy ro ku z 7 grud nia 2011 r. (sygn.
akt I OSK 1125/11) stwier dził, że
po sia da nie przez funk cjo na riu sza
lub człon ka je go ro dzi ny lo ka lu
miesz kal ne go w ro zu mie niu art. 78
ust. 1 usta wy z 1991 r. o Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej ozna cza fak tycz ną
re al ną moż li wość za spo ko je nia
przez nie go po trzeb miesz ka nio -

wych w po wią za niu z ty tu łem praw nym umoż li wia ją cym mu nie za kłó co ne
dys po no wa nie. Sąd zwra ca uwa gę na zwią za nie przez usta wo daw cę
w art. 78 ust. 1 usta wy o PSP kwe stii po sia da nia (czy li fak tycz ne go wła da -
nia nie ru cho mo ścią) z oko licz no ścią le gi ty mo wa nia się ty tu łem praw nym,
co mo że pro wa dzić do kon klu zji, że w sy tu acji, gdy stra żak nie speł nia jed -
ne go z tych wa run ków, nie mo że mu przy słu gi wać rów no waż nik.

Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny w Gdań sku w wy ro ku z 16 grud -
nia 2010 r. (sygn. akt III SA/GD 533/10) tak że po dej mu je tę te ma ty kę, lecz
nie co od mien nie oce nia kwe stię sa me go po sia da nia. W uza sad nie niu czy -
ta my, że: uży te w art. 78 ust 1 usta wy z 1991 r. o Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej sfor mu ło wa nie „nie po sia da” nie od no si się do po sia da nia w ro zu mie niu
art. 336 k.c., lecz na le ży je utoż sa miać z po ję ciem nie ma, nie dys po nu je.
Nie spo sób po dzie lić te go po glą du, gdyż w przy wo ła nym prze pi sie pra wa
cy wil ne go usta wo daw ca prze są dza, że po sia da czem rze czy jest ten, kto nią
fak tycz nie wła da jak wła ści ciel, jak i ten, kto nią fak tycz nie wła da jak użyt -
kow nik, za staw nik, na jem ca lub ma ją cy in ne pra wo. Po sia da nie jest ka te -
go rią zde fi nio wa ną w prze pi sach pra wa i nie ma po wo du, by ro zu mieć je
od mien nie. Po wsta je jed nak że py ta nie, co sta nie się w przy pad ku, gdy funk -
cjo na riusz le gi ty mu je się ty tu łem praw nym, lecz nie wła da rze czą fak tycz -
nie ani ja ko wła ści ciel, ani ja ko po sia dacz za leż ny, gdyż z róż nych
wzglę dów nie ob jął lo ka lu w po sia da nie. Uję cie tej kwe stii w spo sób funk -
cjo nal ny im pli ku je wnio sek, że już tyl ko po ten cjal ne upraw nie nie do ob ję -
cia rze czy w po sia da nie po zba wia stra ża ka pra wa do rów no waż ni ka za brak
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Nie jest jednak˝e przesàdzone, ˝e gdy
posiadamy lokal w miejscu pełnienia słu˝by

albo w miejscowoÊci pobliskiej, to nie
mo˝emy si´ ubiegaç o równowa˝nik za brak

lokalu. Prima facie ju˝ sam fakt
legitymowania si´ tytułem prawnym

do lokalu w miejscu pełnienia słu˝by lub
w miejscowoÊci pobliskiej powinien

spowodowaç wydanie decyzji odmownej.
Sytuacja ta nie jest jednak˝e tak oczywista
w Êwietle tez wyroku Wojewódzkiego Sàdu

Administracyjnego w Gdaƒsku 
z 2 czerwca 2011 r. (sygn. akt. III SA/Gd 154/11).



lo ka lu. Mo że on bo wiem dą żyć do za spo ko je nia po trzeb miesz ka nio wych
na tej pod sta wie.

Ja ko cie ka wost kę war to przy to czyć in te re su ją ce te zy z uza sad nie nia
do wy ro ku Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go w War sza wie z 19 li -
sto pa da 2010 r. (sygn. akt II SA/Wa 1237/10). W orze cze niu tym sąd pod -
kre śla, że nie moż na uznać, iż funk cjo na riusz ma za spo ko jo ne po trze by
miesz ka nio we w przy pad ku na by cia lo ka lu czy na wet do mu w sta nie, któ -
ry nie na da je się do za miesz ka nia. Bar dzo moc no za ak cen to wa no tu taj
aspekt rze czy wi ste go za spo ko je nia po trzeb miesz ka nio wych w po wią za niu
ze sta nem lo ka lu.

Jed no cze śnie ten sam sąd w wy ro ku z 20 kwiet nia 2017 r. (sygn.
akt II SA/Wa 1876/16) orzekł od mien nie. W roz po zna wa nej spra wie skar żą -
cy kon se kwent nie twier dził, że lo kal, któ ry na był, znaj du je się w tzw. sta nie
de we lo per skim, a za tem fak tycz nie nie na da je się do za miesz ka nia. Tym cza -
sem z akt spra wy wy ni ka ło, że ten wy ma gał je dy nie tzw. prac wy koń cze nio -
wych, a te w oce nie są du za leż ne są od wy łącz nej wo li skar żą ce go. W tej
sy tu acji nie moż na przy jąć, że przed mio to wy lo kal miesz kal ny nie na da je
się do za miesz ka nia. Wi dzi my tu ewo lu cję sta no wi ska ju dy ka tu ry. 

Nie jest jed nak że prze są dzo ne, że gdy po sia da my lo kal w miej scu peł -
nie nia służ by al bo w miej sco wo ści po bli skiej, to nie mo że my się ubie gać
o rów no waż nik za brak lo ka lu. Pri ma fa cie już sam fakt le gi ty mo wa nia się
ty tu łem praw nym do lo ka lu w miej scu peł nie nia służ by lub w miej sco wo -
ści po bli skiej po wi nien spo wo do wać wy da nie de cy zji od mow nej. Sy tu acja
ta nie jest jed nak że tak oczy wi sta w świe tle tez wy ro ku Wo je wódz kie go 
Są du Ad mi ni stra cyj ne go w Gdań sku z 2 czerw ca 2011 r. (sygn.
akt III SA/Gd 154/11), gdzie do wia du je my się, że zda niem są du po sia da nie
lo ka lu miesz kal ne go lub do mu, o ja kim mo wa w art. 78 ust. 1 usta wy z 1991
r. o PSP, do ty czy ta kie go lo ka lu lub do mu, któ ry ma od po wied nią po -
wierzch nię miesz kal ną zwią za ną z przy słu gu ją cy mi oso bie nor ma mi (za -
lud nie nia) oraz znaj du ją ce go się w od po wied nim sta nie tech nicz nym
i sa ni tar nym. Sąd wy cho dzi tu z za ło że nia, że pod sta wo wym upraw nie niem
miesz ka nio wym stra ża ka jest pra wo do lo ka lu, a usta wo daw ca szcze gó ło -
wo okre ślił, ja ki ma to być lo kal po przez wpro wa dze nie do po rząd ku praw -
ne go in sty tu cji nor my za lud nie nia. Tym sa mym tyl ko lo kal zgod ny
z nor ma mi za lud nie nia na leż ny mi funk cjo na riu szo wi jest lo ka lem, któ re go
po sia da nie po wo du je utra tę upraw nie nia do rów no waż ni ka za brak lo ka lu
lub też po wo du je, że upraw nie nie to nie po wsta je. 

Pro wa dząc po stę po wa nie, któ re go przed mio tem jest usta le nie upraw nie -
nia do rów no waż ni ka za brak lo ka lu, wła ści wy or gan po wi nien brać też
pod uwa gę stan tech nicz ny i sa ni tar ny lo ka lu, któ rym stro na dys po nu je.

Staw ki rów no wa˝ ni ka
Wy so kość rów no waż ni ka usta la na jest w staw kach dzien nych w dwóch

okre ślo nych w prze pi sach wy so ko ściach. Są to staw ki w wy so ko ści 5,19 zł
al bo 10,39 zł dzien nie, od po wied nio dla stra ża ka sa mot ne go (tj. bez ro dzi -
ny w ro zu mie niu usta wy o PSP) oraz dla stra ża ka z ro dzi ną w ro zu mie niu
usta wo wym. Wy ni ka to bez po śred nio z prze pi sów o roz po rzą dze nia Mi ni -
stra Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z 18 li sto pa da 2005 r. w spra wie
try bu przy zna wa nia stra ża ko wi Pań stwo wej Stra ży Po żar nej rów no waż ni -
ków pie nięż nych za re mont al bo za brak lo ka lu miesz kal ne go (DzU nr 241,
poz. 2033), przy wo ły wa ne go da lej ja ko roz po rzą dze nie. W usta wie o PSP
funk cjo nu je le gal na de fi ni cja ro dzi ny funk cjo na riu sza. Wiel kość ro dzi ny
nie ma zna cze nia z punk tu wi dze nia prze pi sów roz po rzą dze nia do ty czą cych
rów no waż ni ka za brak lo ka lu. Już sam fakt za war cia związ ku mał żeń skie -
go w świe tle pra wa pol skie go po wo du je za ło że nie ro dzi ny. W przy pad ku
rów no waż ni ka za re mont lo ka lu sy tu acja jest od mien na, gdyż przy usta la -
niu wy so ko ści rów no waż ni ka or gan bie rze pod uwa gę m.in. wiel kość ro -
dzi ny stra ża ka.

W art. 78 ust. 2 usta wy o PSP expres sis ver bis wy mie nio no do dat ko we
prze słan ki unie moż li wia ją ce or ga no wi przy zna nie rów no waż ni ka lub ob li -
gu ją ce do wy da nia de cy zji o od mo wie przy zna nia te goż, tym ra zem wy mie -
nio ne expres sis ver bis w prze pi sie art. 78 ust. 2 usta wy o PSP. Rów no waż nik
za brak lo ka lu miesz kal ne go nie przy słu gu je, je że li stra żak:

1) utra cił ze swo jej wi ny lub zrzekł się pra wa do zaj mo wa ne go do tych -
czas lo ka lu miesz kal ne go lub do mu w miej scu peł nie nia służ by lub w miej -
sco wo ści po bli skiej, z wy jąt kiem przy pad ków znie sie nia współ wła sno ści
na mo cy orze cze nia wła ści we go są du, po dzia łu wspól ne go miesz ka nia al -
bo przy zna nia miesz ka nia jed ne mu z mał żon ków w wy ro ku orze ka ją cym
roz wód, a tak że umow ne go dzia łu spad ku;

2) od mó wił bez za sad nie przy ję cia lo ka lu miesz kal ne go, od po wia da ją -
ce go przy słu gu ją cym mu nor mom za lud nie nia oraz znaj du ją ce go się w na -
le ży tym sta nie tech nicz nym i sa ni tar nym al bo zło że nia wnio sku o przy dział
ta kie go lo ka lu, o któ rym mo wa w art. 76 ust. 7 usta wy o PSP;

3) lub je go mał żo nek otrzy mał po moc fi nan so wą na uzy ska nie lo ka lu
miesz kal ne go, o któ rej mo wa w art. 80 usta wy o PSP, chy ba że stra żak zo -
stał prze nie sio ny do służ by w miej sco wo ści in nej niż po bli ska.

Prze pis art. 78 ust. 2 usta wy o PSP nie ob rósł orzecz nic twem w ta kim
stop niu, jak prze pis go po prze dza ją cy, acz kol wiek jest rów nie istot ny i wart
uwa gi. Dla przy kła du war to by się za sta no wić, czy w je go pkt 1 mo wa jest
o lo ka lu od po wia da ją cym nor mom za lud nie nia, sko ro usta wo daw ca od wo -
łu je się tam że wprost do ust. 1 art. 78 usta wy o PSP. Moż na od waż nie przy -
chy lić się do te go sta no wi ska, gdyż prze pi sy te nie mo gą być roz pa try wa ne
w ode rwa niu od sie bie. Wie le za in te re so wa nia bu dzi tak że pkt 2 oma wia -
ne go prze pi su. Wy pa da w tym miej scu z ca łą sta now czo ścią pod kre ślić, że
po słu gu jąc się po ję ciem lo ka lu miesz kal ne go, usta wo daw ca ma na my śli
lo kal w ro zu mie niu prze pi sów roz dzia łu 8 usta wy o PSP, co w sy tu acji bra -
ku je go le gal nej de fi ni cji ka że wnio sko wać, że mo wa tu o ta kim lo ka lu, któ -
ry nie jest kwa te rą tym cza so wą, czy li nie znaj du je na te re nie za mknię tym
ani w bu dyn ku prze zna czo nym na ce le służ bo we. Sto sun ko wo nie ja sna jest
re dak cja koń co we go frag men tu prze pi su, a do ty czą ce go od mo wy zło że nia
wnio sku o przy dział lo ka lu. Co do za sa dy ni ko go nie moż na bo wiem zmu -
sić do zło że nia wnio sku. Prze pis ten wska zu je jed nak na pew ną kon cep cję
usta wo daw cy. W war stwie ak sjo lo gicz nej sta wia wy żej dą że nie do rze czy -
wi ste go za spo ko je nia po trzeb miesz ka nio wych funk cjo na riu sza niż re kom -
pen so wa nia bra ku lo ka lu rów no waż ni kiem pie nięż nym. 

Au tor peł ni słu˝ b´ w Biu rze Lo gi sty ki 
Ko men dy Głów nej Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ ar nej
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a nim prze tłu ma czy my sło wo „fi lu me ni -
stycz ne” na ję zyk pol ski, za sta nów my
się, ja ki czyn nik do ło żył do rze czow ni -

ka Ho mo przy miot nik sa piens. Pro ces my śle nia?
Kto ma psa, ten wi dzi, że owo coś ma cha ją ce
ogo nem ma ro zum, kom bi nu je, uczy się i nie za -
wsze rzą dzą nim in stynk ty i od ru chy, że nie
wszyst kie pro ble my roz wią zu je za po mo cą zę -
bów, a w do dat ku, gdy się do nie go mó wi, pa -
trzy mą drze jak czło wiek. Na rzę dzia? Ach tak,
oczy wi ście, tyl ko że uży wać na rzę dzi po tra fią
też wro ny i mał py. Nie wie lu wpraw dzie i bar -
dzo dłu go się te go uczą (cho dzi o mał py, nie
wro ny), ale po tra fią. 

Czyn ni kiem awan su ją cym Ho mo na czło -
wie ka spo mię dzy zwie rząt by ło świa do me po -
słu że nie się ogniem, bo nie ma zwie rzę cia, któ re
by się ognia nie ba ło. Resz ta oka za ła się wtór -
na. Mieć ogień ozna cza ło: nie mar z nąć, nie lę -
kać się po two rów, jeść zdrow sze je dze nie, bo
bez pa so ży tów, a przy tym ła twiej sze do stra wie -
nia, żyć dłu żej, bo na wet gdy nie mia ło się zę -
bów, je dze nie da wa ło się przy swa jać… 

To na po czą tek, da lej by ła ob rób ka ognio wa
przed mio tów co dzien ne go użyt ku, trze bież la -
sów na rzecz upraw, wresz cie ob rób ka me ta -
li – i od te go cza su wła ści wie nic się nie
zmie ni ło, po za wy na le zie niem pro chu, prą du
elek trycz ne go, na wo zów sztucz nych, ener gii
ato mo wej i ki ne ma to gra fii. 

Zmie nia ły się spo so by po zy ski wa nia ognia. 
Mi ty z róż nych czę ści świa ta, o ile są kom -

plet nie za cho wa ne, pod kre śla ją bo skość ognia
i je go zna cze nie dla lu dzi. W opo wie ściach za -
wie ra ją cych naj bar dziej pier wot ną myśl re li gij -
ną po wta rza się mo tyw wy kra dze nia ognia
bo gom (bo gu) – to naj czę ściej, lub rza dziej – po -
da ro wa nia go lu dziom. W na szym krę gu kul tu -
ro wym by li śmy ucze ni w szko łach o gi gan cie

Pro me te uszu, co wy kradł bo gom ogień i dał go
lu dziom. I by ło by wszyst ko do brze, gdy by je go
żo na, Pan do ra, nie otwo rzy ła bo skie go po da run -
ku: pusz ki, do któ rej nie wol no by ło za glą dać.
Zaj rza ła i z te go ma my wszyst kie cho ro by świa -
ta. Ale to Pro me te usza spo tka ła ka ra, nie ją:
przy ku ty do jed ne go ze szczy tów gór Kau kaz,
zno sił mę kę wy ja da nia mu wą tro by przez sę pa.
Uwol nił go do pie ro do bry He ra kles, wprzó dy
sę pa udu siw szy. Grec cy bo go wie nie by li gro -
ma dą po czci win, to by ła zgra ja mści wych, za -
wist nych he do ni stów, uży wa ją cych ży cia peł ną
pasz czą i wszyst ki mi zmy sła mi, zstę pu ją cych
na zie mię tyl ko po to, by uga niać się za nim fa -
mi, dziew czę ta mi i mło dy mi chłop czy ka mi. By -
ły mię dzy ni mi róż ni ce, kłó ci li się, ale w jed nym
po zo sta wa li zgod ni: sta now czo nie ży czy li so -
bie, by lu dzie mie li ogień. Ogień czy nił bo wiem
lu dzi nie za leż ny mi od więk szo ści bo skich ka -
pry sów. A uwiel bia li ka pry sić.

Na grun cie nie le gen dar nym pierw sze po zy -
ski wa nie ognia przez lu dzi po le ga ło na ko rzy -
sta niu ze zja wisk na tu ral no -bo skich. Pio run
każ dy wi dział co naj mniej kil ka ra zy w ży ciu,
chy ba że stał za bli sko. Wi dział też skut ki, czy li
po ża ry. Prze ła ma niu stra chu mo gła po móc nie
tyl ko wła ści wa lu dziom cie ka wość, ale też coś
bar dziej kon kret ne go: woń nie chcą cy upie czo -
nej przez gro mo wład ne go zwie rzy ny lub kon ku -
ren cji. Po prze ła ma niu stra chu i spró bo wa niu
przy szła myśl: „to je wy bor ne” i chęć zje dze nia
jesz cze. W jed nej chwi li Ho mo uru cho mił w mó -
zgu sa piens i na uczył się roz nie ca nia ognia przez
do kła da nie ża gwi do przed mio tów pal nych. 

Prze cho wy wa nie ognia to jed nak nie to sa -
mo, co roz nie ca nie, o czym uczył mo je po ko le -
nie film „Wal ka o ogień”, ma ją cy prócz
prza śnej, bez pru de ryj nej fry wol no ści czło wie -
ków ja ski nio wych bar dzo mą dre, wręcz wzru -

sza ją ce prze sła nie, snu ją ce się jak dym przez ca -
ły film w for mie po wta rza ne go w ca łym wa chla -
rzu emo cji sło wa „oth ra”, ozna cza ją ce go we dług
au to ra sce na riu sza: „ogień”. Emo cje te sku mu -
lo wa no w ostat niej sce nie fil mu. Wów czas to
mo car ny, od por ny na cio sy wro gów i przy ro dy
blon dyn Ho mo ne an der ta lis sie dział ze swo ją
de li kat ną (acz nie zmier nie ży wot ną), ciem no -
skó rą Ho mo sa piens przy ogni sku, któ re ona
wcze śniej roz nie ci ła me to dą pa ty ka i de secz ki.
Do ty kał jej wy pu kłe go brzu cha, gdzie po wsta je
no we ży cie, a po tem tu lił ją i pa trzy li obo je
na księ życ. Ileż w tym zna czeń! Oto
ogień – pier wia stek mę ski we wszyst kich re li -
giach, wy wo ła ny jest si łą żeń ską. Mo że w tym
tkwi wy tłu ma cze nie fak tu, że ko bie ty by ły straż -
nicz ka mi ogni ska do mo we go – we wszyst kich
re li giach? W do dat ku bo ha te ro wie fil mu, owi
Adam i Ewa, pa trzy li nie w ogień, czy li bó stwo
mę skie, a w księ życ, bę dą cy bó stwem żeń skim
w nie mal wszyst kich sta rych re li giach… Do bre? 

By ło też in ne zna cze nie, któ re mógł ro zu -
mieć każ dy widz, a nie tyl ko ten otrza ska ny
z mi to lo gia mi. Pa trząc na tych dwo je, nik ną cych
w ciem no ściach wiel kie go ekra nu za ma lut ką,
ja sną plam ką ognia, chy ba każ dy wie dział lub
czuł, że tyl ko po tom stwo tych, co po tra fią roz -
nie cić ogień z ni cze go, bez po mo cy gro mo wład -
nych, bę dzie w sta nie się gnąć gwiazd. I się gnie,
co dziś my już wie my, a o czym oni, 60 ty się cy
lat te mu, tyl ko ma rzy li. 

Eks po zy cja – daw ne dzie je 
nie ce nia ognia
W mu zeum przed sta wio na jest po krót ce hi -

sto ria nie ce nia ognia. W ska li je den do je dnego
po ka za no sza łas z ga łę zi, a w nim sie dzą ce go
Ho mo sa piens, krę cą ce go pa ty kiem w de secz ce
do kład nie w wej ściu do sza ła su: ogień, tam po -
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PA WEŁ RO CHA LA Mu zeum 
fi lu me ni stycz ne

Można zrozumieć: muzeum, ale filumenistyczne? Okazuje się, że jest coś
takiego. W granicach Polski. W Bystrzycy Kłodzkiej. Jest tam

nieprzypadkowo. Ma szczególnie mocne związki z ogniem. I stanowi
doskonały pretekst do przedstawienia w skrócie dziejów podpalania.

Z



wstaw szy, za stą pi mu drzwi wej ścio we, a jed no -
cze śnie da cie pło. Tym sa mym z chwi lą wznie -
ce nia pło mie ni wiel ki, groź ny świat stra ci
na zna cze niu. Da się coś cie płe go zjeść, a po tem
bez piecz nie spać, wy grzaw szy do wo li czte ry li -
te ry..

Na plan szach po ka za no in ne, pry mi tyw ne
spo so by na roz nie ca nie ognia. Udo sko na lo ną
tech no lo gicz nie wer sję pa tycz ka i de secz ki,
w po sta ci łu ku ognio we go, gdzie pa ty czek tkwi
w cię ci wie, dzię ki cze mu ob ra ca ny jest szyb ciej
i mniej szym na kła dem sił, jak by smycz kiem. 
In na mu ta cja tej tech ni ki to świ der ognio wy. 
Po ka za no dłu to ognio we, gdzie po cie ra się pa -
ty kiem w row ku szer sze go pa ty ka oraz pi łę
ognio wą, po le ga ją cą na tar ciu chro po wa tym pa -
ty kiem w po przek dru gie go. 

Wszyst kie te spo so by ma ją dwie ce chy
wspól ne: wła ści wo ści ma te ria łu oraz spo sób wy -
two rze nia ognia. Mu szą to być bar dzo su che ka -
wał ki drew na, naj le piej za wie ra ją ce spo ro
olej ków ete rycz nych (ży wic), ma ją cych ni ską
tem pe ra tu rę za pło nu. Mo kre go drew na nie da się
za pa lić, gdyż wy twa rza ną ener gię po chło nie cie -
pło od pa ro wa nia wo dy. Wszyst kie me to dy dzia -
ła ją na za sa dzie tar cia i wy two -
rze nia dzię ki te mu gru dek ża ru.
Grud ki ża ru zbie ra się szyb ko i kła -
dzie na bar dzo wy su szo nym i roz -
drob nio nym ma te ria le, jak su cha
tra wa lub in ne włók na ro ślin ne.
W na szych wa run kach by ła to z ca -
łą pew no ścią ko ra brzo zy, a ra czej
jej bie lut ki na skó rek. Po po ło że niu
ża ru wy star czy de li kat nie po dmu -
chać (sza ma ni roz pa la nia bio rą to
w obie dło nie, z na masz cze niem
uno szą i do pie ro dmu cha ją) i po ja -
wia się pło my czek go to wy zja dać
pa tycz ki. Da lej wia do mo – pod pa -
le nie. 

Moż na po dej rze wać, że ob rób ka me ta li nie -
że la znych, moż li wa dzię ki opa no wa niu ognia,
nie wnio sła nic do spo so bów je go roz nie ca nia,
gdyż one nie da ją iskier. Prze łom na stą pił
po opa no wa niu wy to pu rud że la za. Oka za ło się,
że po tar cie że la za o krze mień da je cał kiem po -
kaź ną iskrę, ma ją cą ty le ener gii, że tro szecz kę
pa rzy, a gdy na tra fi się na ska łę nie zmier nie
iskrzą cą (pi ryt), ma się nie mal że go to wy żar. Że -
la zu nada no od po wied ni do uchwy ce nia kształt
i tak po wsta ło krze si wo, któ rym krze sa no iskry
o ka mie nie. Ze staw do za pa la nia był jed nak
znacz nie więk szy, bo prócz krze si wa (me tal)
i krzo ski (krze mień) mu siał być też skłon ny
do za pa le nia ma te riał. Na ma te riał ten mó wio no
hub ka, od grzy ba hu by, któ ry – od po wied nio
wy su szo ny i sprosz ko wa ny – miał się cha rak te -

ry zo wać wiel ką skłon no ścią do ża rze nia. Sam
nie wy pró bo wa łem, nie wiem, jak to zro bić,
więc in for ma cję po da ję za in ny mi, za to w do -
brzej wie rze. 

Krze si wo, krzo ska i hub ka wy par ły ze świa -
do mo ści ludz kiej daw niej sze me to dy, bo lep sze
jest wro giem do bre go. Sta re, do bre spo so by tar -
cia drew na prze trwa ły jed nak gdzie nie gdzie
w Eu ro pie ja ko ele ment kul tów lu do wych o po -
cho dze niu po gań skim, jak choć by nie ce nie
ognisk so bót ko wych (świę to jań skich). Ka rie ra
krze si wa trwa ła zaś od po cząt ków epo ki że la -
za do XIX w., gdy wy my ślo no pierw sze za pał -
ki. Ale za pał ki, ja ko te mat głów ny, zo staw my
so bie na po tem. Zaj mij my się za pal nicz ka mi. 

Eks po zy cja – wiecz na za pał ka,
za pal nicz ki
Nie od ra zu za pal nicz kę wy na le zio no. Naj -

pierw by ła za pał ka, a po tem wiecz na za pał ka.
Co to jest za pał ka, każ dy wie. Ale czym jest
wiecz na za pał ka? 

Wiecz na za pał ka róż ni się od za pał ki tym sa -
mym, czym wiecz ne pió ro od pió ra. Wiecz na za -
pał ka ma zbior ni czek, za wie ra ją cy za miast
atra men tu pal ną ciecz. Sa ma pal ność cie czy
w tym przy pad ku nie wy star cza, mu si to być ła -
two pal ność. Za tem wiecz ną za pał kę da ło się 
wy na leźć do pie ro wte dy, gdy wy na le zio no ben -
zy nę. 

Dzia ła to tak. Ma lut ki zbior ni czek na ben zy -
nę jest za my ka ny dłu gim me ta lo wym kor kiem,
za koń czo nym kno tem. Knot ma z bo ku krze -
mień, a zbior ni czek dra skę (al bo od wrot nie).

Wy jąw szy na są czo ny ben zy ną ko rek, po cie ra -
my je go krze mie niem o dra skę, ro biąc iskrę.
Iskra za pa la opa ry ben zy ny nad kno tem i ma my
to, co ty gry ski lu bią naj bar dziej. Wy god nie,
szyb ko, za wsze, nie za leż nie od po go dy, a naj -
waż niej sze – z od por no ścią na wil goć.

Ma to ustroj stwo swo je wa dy. Po kor ku coś
mo gło spły wać, więc moż na so bie wy obra zić
dzie siąt ki ty się cy po pa rzo nych pal ców. Coś mo -
gło być nie szczel ne, sko ro kor ka uży wa no bar -
dzo czę sto, więc zda rza ły się prze pa lo ne
kie sze nie. Ma ni pu la cje kor kiem za wsze otwie -
ra ją zbior ni czek z ben zy ną, a otwar ty zbior ni -
czek da wał nie chcą cy za du ży pło myk, zdol ny
opa lić brwi. Ale za le ty prze wa ża ły nad wa da mi.
Go to wi na ta kie ry zy ko by li zwłasz cza mi ło śni -
cy ty to niu, a 150 lat te mu pa li li wszy scy męż -
czyź ni i (tyl ko) zwa rio wa ne ko bie ty. W mu zeum
jest mnó stwo wiecz nych za pa łek, ma ją cych po -
stać ślicz nych ga dże ci ków – kie dyś przed mio ty
nie tyl ko mia ły być uży tecz ne, ale też mu sia ły
cie szyć oko na byw cy. 

Wa dy wiecz nych za pa łek usu nię to, prze -
kształ ca jąc jed ną z nich w za pal nicz kę. Knot stał
się czę ścią zbior nicz ka, jak w każ dej lamp ce.

Jed no cze śnie, ja ko ma te riał ści -
śnię ty, da wał szczel ność, za sy sał
ben zy nę na za sa dzie ka pi lar no ści,
ale je śli jej z nie go nic nie od sy sa -
ło, np. ogień, to sa ma nie wy pły -
nę ła. Obok kno ta był me cha nizm
za pło no wy: me ta lo we kó łecz ko
po na ci na ne tak, by moc no tar ło
o ka wa lą tek pi ry tu (tzw. ka mień
do za pal nicz ki). Ca łość za my ka no
me ta lo wym kap tur kiem. Że by 
za pa lić knot, na le ża ło od chy lić 
kap tu rek, ob ró cić ener gicz nie kó -
łecz kiem i go to we. Teo re tycz nie,
bo nieraz moż na by ło krze sać

i krze sać – i nic. Owe ma ni pu la cje z za pal nicz -
ką mia ły atrak cyj ność wi zu al ną, więc w wie lu
fil mach mo ment jej za pa la nia i ga sze nia wy stę -
po wał w ro li głów nej. Ge ne ral nie za pal nicz ka
ben zy no wa by ła urzą dze niem rów nie ślicz nym,
jak wiecz na za pał ka, ale du żo bez piecz niej szym.
Co praw da zda rza ły się nie szczel no ści i po pa -
rze nie pa lu chów, lecz w tym przy pad ku nie -
szczel ność by ła wa dą, a nie ce chą pro duk tu. 

Za pal ni czek ben zy no wych uży wa no bar dzo
dłu go, w ogrom nej licz bie wzo rów i wiel ko ści
(by ły też sta cjo nar ne, bo trud no no sić ze so bą
coś, co wa ży po nad ki lo gram), nie mal do koń -
ca XX w. Wte dy zo sta ły cał ko wi cie wy par te
przez ma so wy pro dukt w po sta ci za pal ni czek
na gaz. Za miast kno ta jest tam za wo rek, resz ta
po zo sta ła bez zmian. Ale to już współ cze sność
i ja ka za pa licz ka ga zo wa jest – każ dy wi dzi. 
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Eks po zy cja – za pał ki
Głów ną eks po zy cją mu zeum fi lu me ni stycz -

ne go są za pał ki, a ści ślej rzecz bio rąc – ich ety -
kie ty. 

Za pał ka ja ko ta ka po ja wi ła się na po cząt -
ku XIX w. Mia ła dwie po sta ci: za nu rze nio wą
i po cie ra ną. Po cie ra na wy gra ła woj nę o ry nek,
ale omó wi my i tę za nu rze nio wą. 

Za pał ka za nu rze nio wa skła da ła się z pa tycz -
ka, na któ re go koń cu na nie sio ny był ma te riał ła -
two za pal ny, zdol ny do pod pa le nia owe go
pa tycz ka. Wkła da ło się to to głów ką w dół do bu -
tel ki z kwa sem siar ko wym. Po wy ję ciu i kon tak -
cie z po wie trzem ma te riał ła two pal ny za pa lał się
pod wpły wem dzia ła nia kwa su (kwas ten sto so -
wa ny jest w za pal ni kach po ci sków ar ty le ryj -
skich i bomb), no i za pał ka pa li ła się. Za rzu co no
tę tech no lo gię roz nie ca nia ognia, gdyż kwas
siar ko wy jest bar dzo szko dli wym drań stwem.

Ale… ta ka za pał ka mia ła ta ką prze wa gę nad tar -
cio wy mi me to da mi pod pa la nia, że za pa la ła się
w nie mal każ dych wa run kach. By ła więc awa -
ryj nym źró dłem ognia, wi dzia łem na we ster -
nach. 

Na we ster nach moż na też zo ba czyć, jak pan
z kol ta mi i w kow boj skim ka pe lu szu non sza -
lanc kim ge stem wy cią ga pa pie ro sa, a po tem za -
pał kę, po cie ra ją o co kol wiek, a ona się pa li.
Bo gacz. Ta kie za pał ki nie by ły ta nie – ani też
bez piecz ne. Źró dłem za pło nu był tam fos for bia -
ły, sub stan cja wy so ce re ak tyw na, skłon na nie ty -
le do za pło nu, co sa mo za pło nu. Wy star czy ło, że
po tar ły się o sie bie i też się za pa la ły. 

Fos for bia ły za stą pio no czer wo nym – bez -
piecz niej szym, zwłasz cza na li niach pro duk cyj -
nych, ale me to da po cie ra nia: o but, ścia nę,
co kol wiek – zo sta ła, a za tem je śli je ener gicz nie
po trzą snąć, to po tarł szy się o sie bie, mo gły, głu -
pie, za pło nąć. I na dal nie by ły to bar dzo ta nie
pro duk ty. 

Wresz cie, już w XX w., za stą pio no fos for
czer wo ny in ny mi sub stan cja mi: mie sza ni ną
chlo ra nu po ta su, siarcz ku an ty mo nu, siar ki,

barw ni ków i zmie lo ne go szkła, co uczy ni ło je
tań szy mi i sta bil niej szy mi za pło no wo. 

Za pa łek jest kil ka ro dza jów, róż nią cych się
wiel ko ścią i oko licz no ścia mi sto so wa nia. Prze -
zna cze nie ma ją to sa mo – pod pa lać. Są zwy czaj -
ne, ale też bar dzo dłu gie, ko min ko we, a tak że
ta kie zdol ne do za pa le nia w każ dych wa run kach
i pod pa le nia cze goś, co się za wil go ci ło, zwa ne
sztor mo wy mi. Mi mo obec no ści za pal ni czek ga -
zo wych trud no so bie wy obra zić ży cie bez 
za pa łek. 

Za pał ki w okre sie mię dzy wo jen nym sta ły się
to wa rem stra te gicz nym. Pol ski rząd sa na cyj ny
po stą pił tak, jak każ dy rząd cen tra li zu ją cy co się
da, mia no wi cie po wo łał do ży cia mo no po le,
w tym Pol ski Mo no pol Za pał cza ny. Za pał ki ob -
ło żo no ogrom nym po dat kiem. Zbi ja no na nim
kro cie, ale by ła to po par ta pra wem gra bież. Mó -
wio no, że przed woj ną pa no wa ła ta ka bie da, że

za pał kę dzie lo no na
czwo ro. Bie da by ła, ale
nie aż ta ka. Po pro stu
za pał ki Pol skie go Mo -
no po lu Za pał cza ne go
(a tyl ko ta kie mo gły
znaj do wać się na ryn -
ku) by ły kosz mar nie
dro gie, choć bar dzo
wy so kiej ja ko ści. I rze -
czy wi ście, dzie lo no je
na czwo ro, by nie mar -
no wać pie nię dzy. Z po -
wo du ce ny sprze da -
wa no pu deł ka za pa łek

za wie ra ją ce ich za le d wie kil ka na ście sztuk, choć
stan dar do we, nie zbyt du że, mie ści ły i miesz czą
na dal czter dzie ści. To był smut ny czas, rów nież
w przy pad ku ety kiet, gdyż pre zen to wa ły się mo -
no tema tycz nie: mia ły tyl ko pol ski herb i na pis
o mo no po lu. 

Po woj nie na sta ły cza sy mo no po li za cji pań -
stwo wej wszyst kie go, co się da ło, ale prze mysł
za pał cza ny roz wi nię to. Ist nia ło kil ka du żych 
fa bryk: w Cze cho wi cach -Dzie dzi cach, Czę sto -
cho wie, Ko sza li nie i By strzy cy Kłodz kiej. Pro -
du ko wa no ty sią ce wzo rów ety kiet. Zresz tą
po dziś dzień za pał ki to naj lep szy spo sób na re -
kla mę: za wsze się przy da ją, a po wzię ciu w rę -
kę pu deł ka ob ra zek ku si, by go obej rzeć. Z tych
to po wo dów na świe cie są ty sią ce zbie ra czy pu -
de łek po za pał kach i z za pał ka mi, o pa sji po rów -
ny wal nej z hob by zbie ra czy znacz ków. Mu zeum
fi lu me ni stycz ne w By strzy cy Kłodz kiej ma tych
pu de łe czek mnó stwo. Mo głem znów zo ba czyć
ko gut ka, kot ka i in ne cha rak te ry stycz ne ob raz -
ki, po wra ca jąc z sen ty men tem do lat dzie cin -
nych.

Jest też w mu zeum opi sa ny i po ka za ny pro -

ces pro duk cji za pa łek. Są dzie ła z pa tycz ków za -
pał cza nych, w tym mo del nie miec kie go pan cer -
ni ka z II WŚ „Bi smarck”. Po za tym w mu zeum
miesz czą się eks po zy cje do ty czą ce hi sto rii By -
strzy cy Kłodz kiej, ma kie ta mia sta (za cho wa -
na nie mal kom plet na za bu do wa śre dnio -
wiecz na z mu ra mi i bra ma mi) oraz sal ka ze sztu -
ką współ cze sną. 

Ko niec cy wi li za cji
Za czą łem ar ty kuł od daw nej hi sto rii, skoń -

czę na hi sto rii sprzed 200 lat. Otóż wów czas
na wy spie Ta sma nia, po ło żo nej na po łu dnie
od Au stra lii, ży ło ple mię Abo ry ge nów ta smań -
skich. Wpraw dzie nie przy wią zy wa no w tam -
tych cza sach więk sze go zna cze nia do ba dań
an tro po lo gicz nych czy kul tu ro wych, ale po śród
róż nych lu dów pry mi tyw nych Ta smań czy cy
ucho dzi li za naj pry mi tyw niej szy, gdyż nie po -
sia da li umie jęt no ści po sia da nych przez Abo ry -
ge nów z nie da le kiej Au stra lii. Je śli więc Abo-
ry ge nów au stra lij skich trak to wa no jak lu dzi
z epo ki ja ski nio wej, to stan sto sun ków spo łecz -
nych i umie jęt no ści Abo ry ge nów ta smań skich
ucho dził za znacz nie mniej od le gły w cza sie
od zej ścia z drzew. Z cza sem, gdy za czę ło uczo -
nych eu ro pej skich in te re so wać, skąd się wzię -
liśmy, Abo ry ge ni ta smań scy ja wi li się ja ko
przy kład bra ku ją ce go ogni wa i za li czo no ich
w po czet zwie rząt. Przede wszyst kim nie umie li
sa mo dziel nie roz nie cać ognia: bra li go z przy -
pad ko wych cio sów, zsy ła nych przez gro mo -
wład nych. Oka za ło się jed nak, że nie jest to lud
za trzy ma ny w roz wo ju na wy spie -re zer wa cie
Ta sma nia, a uwstecz nio ny. Ba da nia do wio dły,
że pier wot ni Ta smań czy cy po tra fi li roz nie cać
ogień, tyl ko umie jęt ność tę oraz kil ka in nych
(bu do wa ło dzi, za pla ta nie sie ci, ho dow la zwie -
rząt, wy twa rza nie ha czy ków na ry by) za tra ci li.
In ny mi sło wy, by li wy spia rza mi, co le d wie po -
tra fi li kle cić tra twy i nie umie li ło wić ryb, a gdy
zo ba czy li, jak uży tecz ny mi zwie rzę ta mi są psy
bia łych osad ni ków, wy mie nia li je na wła sne żo -
ny i dzie ci. Lu dzie ci wy gi nę li za spra wą bia łych
lu dzi, za rów no w wal ce, jak i z cho rób. A gdy
rze czy wi ście chcia no ich oca lić, po skon cen tro -
wa niu (w ce lach edu ka cyj nych) na ma łej prze -
strze ni – wy mar li z po wo du ba nal nej gry py.

I niech ich los bę dzie dla nas ostrze że niem. 
I jesz cze jed no: mia łem roz szy fro wać wy raz

„fi lu me ni stycz ne”. To pro ste, sło wo jest zbit ką
trzech wy ra zów, trud ność po le ga na tym, że 
róż no ję zycz nych i w sie bie wcho dzą cych.
„fil” – ozna cza lu bie nie, „lu men” – świa tło lub
„oth ra”, a „stycz nie” – stycz nie. 

st. bryg. Pa weł Ro cha la jest 
do rad cà ko men dan ta głów ne go PSP
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m pul sem do usta no wie nia nu me ru alar mo we -
go był tra gicz ny po żar, któ ry po wstał 10 li sto -
pa da 1935 r. w do mu chi rur ga Phi li pa

Fran kli na przy ul. Wim po le w Lon dy nie. Zgi nę -
ło w nim pięć ko biet: żo na, bra ta ni ca le ka rza, ku -
char ka, po moc ku chen na i po ko jów ka. Mi mo że
po żar zo stał za uwa żo ny dość wcze śnie przez są -
sia da, to jed nak pro blem z do dzwo nie niem się
do lo kal nej cen tra li te le fo nicz nej spo wo do wał,
że in for ma cja o nim wpły nę ła do stra ży po żar nej
za póź no. W tam tych cza sach we zwa nie po li cji
czy służb ra tow ni czych nie od by wa ło się bez po -
śred nio po przez wy krę ce nie nu me ru te le fo nu
na tar czy apa ra tu, tyl ko do pie ro po po łą cze niu się
z cen tra lą te le fo nicz ną, któ ra łą czy ła roz mo wę. 

Po tym tra gicz nym po ża rze po wo ła no rzą -
do wą ko mi sję, któ rej za da niem by ło usta le nie
spo so bu prio ry te to we go trak to wa nia osób zgła -
sza ją cych po trze bę udzie le nia na tych mia sto wej
po mo cy. Klu czem do szyb kiej po mo cy oka za -
ło się usta no wie nie jed ne go nu me ru alar mo we -
go. Ko mi sja usta li ła, że aby do dzwo nić się
do Po li cji lub le ka rza w Lon dy nie, na le ży wy -
krę cić pro sty, trzy cy fro wy nu mer – 999. Zde -
cy do wa no się na nu mer 999, po nie waż był
ła twy do za pa mię ta nia, ła twy do wy krę ce nia
na tar czy te le fo nu i obar czo ny jak naj mniej -
szym ry zy kiem po mył ki.

Nu mer alar mo wy 999 za czął dzia łać 30 lip -
ca 1937 r. w Lon dy nie. Po łą cze nie z nim po wo -
do wa ło uru cho mie nie w cen tra lach te le fo-
nicz nych czer wo nej lam ki po łą czo nej z gło śnym
sy gna łem dźwię ko wym. Już w pierw szym ty go -
dniu z te le fo nu alar mo we go sko rzy sta ło 1336 
lon dyń czy ków, wśród nich 91 dow cip ni siów.
W 1938 r. nu mer alar mo wy za czął dzia łać
w Glas gow, a po II woj nie świa to wej w in nych
du żych bry tyj skich mia stach, by w 1976 r. za cząć
funk cjo no wać w ca łej Wiel kiej Bry ta nii.

Z cza sem idea nu me ru alar mo we go przy ję ła
się na ca łym świe cie. W Unii Eu ro pej skiej jest
to nu mer 112 i słu ży do po wia da mia nia w sy tu -
acjach za gro że nia zdro wia, ży cia lub mie nia.
W USA i Ka na dzie w sy tu acjach za gro że nia
dzwo ni się pod 911, w Mek sy ku 068, w Au stra -
lii 000, w No wej Ze lan dii 111, w Chi nach i Ja -
po nii 119, w Al gie rii 14, a w RPA 10111.

W Unii Eu ro pej skiej nu mer alar mo wy 112 zo -
stał wpro wa dzo ny w 1991 r. i ure gu lo wa ny dy -
rek ty wą Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy
2002/22/WE z dnia 7 mar ca 2002 r. w spra wie
usłu gi po wszech nej i praw użyt kow ni ków od no -
szą cych się do sie ci i usług łącz no ści elek tro -
nicznej. 

Na sze alar mo we
W Pol sce nu me ry alar mo we zo sta ły usta lo -

ne w usta wie z 16 lip ca 2004 r. Pra wo te le ko mu -
ni ka cyj ne oraz w roz po rzą dze niu mi ni stra ad-
mi ni stra cji i cy fry za cji z 30 paź dzier ni ka 2013 r.
w spra wie pla nu nu me ra cji kra jo wej dla pu blicz -
nych sie ci te le ko mu ni ka cyj nych, w któ rych
świad czo ne są pu blicz nie do stęp ne usłu gi te le -
fo nicz ne. Ostat ni akt usta lił 14 nu me rów alar -
mo wych skła da ją cych się z trzech cyfr:

a) wspól ny nu mer alar mo wy dla wszyst kich
służb usta wo wo po wo ła nych do nie sie nia po mo cy:
� 112 – cen trum po wia da mia nia ra tun ko we go;

b) nu me ry alar mo we dla służb usta wo wo po -
wo ła nych do nie sie nia po mo cy:
� 984 – po go to wie rzecz ne,
� 985 – ra tow nic two mor skie i gór skie,
� 986 – straż miej ska,
� 997 – Po li cja,
� 998 – Pań stwo wa Straż Po żar na,
� 999 – po go to wie ra tun ko we – dys po nent ze -
spo łów ra tow nic twa me dycz ne go;

c) nu me ry alar mo we dla służb in ter wen cyj -
nych po wo ła nych do nie sie nia po mo cy w przy -
pad kach awa rii ko mu nal nej in fra struk tu ry
tech nicz nej:
� 991 – po go to wie elek trow ni,
� 992 – po go to wie ga zow ni,
� 993 – po go to wie cie płow ni,
� 994 – po go to wie wo do cią gów;

d) nu me ry in ter wen cyj ne:
� 995 – Ko men da Głów na Po li cji – sys tem
Child Alert,
� 996 – Cen trum An ty ter ro ry stycz ne – Agen -
cja Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go;

e) nu mer alar mo wy in for ma cyj no -ko or dy na -
cyj ny dla ad mi ni stra cji rzą do wej:
� 987 – Wo je wódz kie Cen trum Za rzą dza nia
Kry zy so we go.

Trzy cy fro we nu me ry skró co ne wy bie ra się
bez żad nych po prze dza ją cych je cyfr, np. nu me -
ru ope ra to ra czy nu me ru kie run ko we go. Pol skie
pra wo te le ko mu ni ka cyj ne nie po zwa la na sto so -
wa nie in nych trzy cy fro wych nu me rów spe cjal -
nych po za wy mie nio ny mi po wy żej.

Na mo cy usta wy Pra wo te le ko mu ni ka cyj ne
do staw ca pu blicz nie do stęp nych usług te le ko -
mu ni ka cyj nych jest obo wią za ny za pew nić użyt -
kow ni kom koń co wym swo jej sie ci, w tym
ko rzy sta ją cym z apa ra tów pu blicz nych, bez płat -
ne po łą cze nia z nu me ra mi alar mo wy mi. Wszyst -
kie te nu me ry mu szą być czyn ne i ich ob słu ga
mu si przyj mo wać zgło sze nia ca ło do bo wo. 

Wy bra nie nu me ru 112 nie wy ma ga od blo ko -
wa nia kla wia tu ry te le fo nu ko mór ko we go. 
Po nad to moż na go wy brać w te le fo nie bez kar -
ty SIM.

11 lu te go zo stał usta no wio nym Eu ro pej skim
Dniem Nu me ru 112. Ko mi sja Eu ro pej ska za chę -
ca, by każ de go ro ku 11 lu te go po przez prze róż -
ne dzia ła nia skie ro wa ne do miesz kań ców
przy po mi nać o wspól nym dla wszyst kich eu ro -
pej skim nu me rze alar mo wym 112.

Lo kal nie
In ne nu me ry do służb po wo ła nych lo kal nie

do nie sie nia po mo cy, peł nią ce funk cję nu me rów
alar mo wych, to np.:
� 986 – straż miej ska (nie we wszyst kich mia -
stach),
� 19 282 – po go to wie dźwi go we,
� 19 285 – po go to wie ko mu ni ka cji miej skiej,
� 19 633 – po go to wie dro go we dla mia sta War -
sza wy,
� 601 100 100 – nu mer ra tun ko wy nad wo dą
(MOPR i WOPR),
� 601 100 300 – nu mer ra tun ko wy w gó rach
(GOPR i TOPR).

W Pol sce za bez za sad ne wy ko na nie po łą cze -
nia na nu mer alar mo wy usta wa z 20 ma ja
1971 r. Ko deks wy kro czeń (art. 66 § 1) prze wi -
du je ka rę aresz tu, ogra ni cze nia wol no ści lub
grzyw nę w wy so ko ści 1,5 tys. zł. 

To masz Sa wic ki
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999 ma 80 lat
W tym roku mija 80 lat od uruchomienia pierwszego na świecie

telefonicznego numeru alarmowego – 999. 

I



o jaz dy wod no -lą do we ko ło we i gą sie ni co we, z ca łym swo im
osprzę tem, za sad ni czo mia ły być wy ko rzy sty wa ne przy ga sze niu
po ża rów na stat kach i por tach że glu gi, ale tak że na lot ni skach

i ko lei. Naj czę ściej jed nak słu ży ły ja ko trans por te ry de san to wo -prze -
pra wo we, do prze wo że nia sprzę tu i lu dzi, tak że w ak cjach ra tow ni czych
(np. w cza sie po wo dzi). Mi mo że spraw nie po ru sza ły się rów nież po te -
re nach ty po wo ba gni stych i piasz czy stych, to jed nak w dal szym cią gu
po zo sta wa ły sprzę tem ty po wo woj sko wym. Straż po żar na ko rzy sta ła
z nich wy jąt ko wo, za pew ne w du żej mie rze dla te go, że ko men dy, któ -
re po sia da ły po jaz dy przy sto so wa ne do ich po trzeb i za kre su dzia łań
ope ra cyj nych, mu sia ły li czyć się z po no sze niem du żych kosz tów ich
utrzy ma nia.

Ty po we am fi bie po żar ni cze II po ło wy XX w. by ły wy po sa żo ne za zwy -
czaj w: dział ko wod no -pia no we, ge ne ra tor pia ny lek kiej, agre gat prosz -

ko wy, pom pę, zbior nik na śro dek pia no twór czy oraz wę że ssaw ne i tłocz -
ne. Sprzęt po żar ni czy i po zo sta łe wy po sa że nie mo gły być kom ple to wa ne
w za leż no ści od prze zna cze nia. 

Am fi bia ZIŁ 485 w zbio rach mu zeum po ̋ar nic twa
W 1982 r. Ko men da Re jo no wa Stra ży Po żar nej w My sło wi cach prze -

ka za ła do Mu zeum Po żar nic twa ko ło wy trans por ter – am fi bię ZIŁ 485
(BAV). Mi mo że mi nę ło od tej chwi li już 35 lat, to ten re likt cięż kie go
uzbro je nia wciąż cie szy się nie słab ną cym za in te re so wa niem, zwłasz cza
wśród mi ło śni ków i spe cja li stów hi sto rii i tech ni ki woj sko wej. Na po cząt -
ku XXI w. pod ję to de cy zję o po trze bie je go re wi ta li za cji. 

W la tach 2012-2014 po jazd prze szedł grun tow ną re no wa cję i kon ser -
wa cję w Mu zeum Tech ni ki Woj sko wej im. Je rze go Ta de usza Wi du chow -
skie go w Za brzu. Usu nię to wszel kie na lo ty or ga nicz ne (po ro sty) oraz
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DA NU TA JA NA KIE WICZ

Am fi bie po ̋ ar ni cze
Amfibie pożarnicze w zagranicznych strażach

pożarnych (m.in. w Niemczech i Holandii) pojawiły się

pod koniec lat 60. XX w. Polscy strażacy pierwsze

wojskowe kursy dla operatorów obsługi transporterów

rozpoczęli dopiero z początkiem lat 70. ubiegłego

wieku. Szkolenia teoretyczno-praktyczne, z użyciem

sprzętu inżynieryjnego, trwały zazwyczaj od kilku

tygodni do sześciu miesięcy. 

P

Am fi bia ZIŁ 485 przed re no wa cjà (zbio ry CMP) Am fi bia ZIŁ 485 po re no wa cji (zbio ry C
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Am fi bia na usłu gach stra ̋ y po ̋ ar nych. Fo to gra fia archiwalna
za ty tu ło wa na „Roz po cz´ cie wod nej ak cji ra tow ni czej” (zbio -
ry CMP)



Po czą tek je sie ni to w sfe rze ży cia du cho -

we go czas ró żań ca. Okres, gdy gro ma dząc się

w na szych ko ścio łach, a nie kie dy i do mach,

we wspól no cie bądź sa mot no ści, prze su wa my

przez pal ce pa cior ki ró żań co we. Trud no by -

ło by wska zać pięk niej szą i bliż szą ludz kie mu

ży ciu mo dli twę. Po szcze gól ne ta jem ni ce ró -

żań ca są roz wa ża niem mi ło ści Bo ga do czło wie ka, w róż nych jej kon tek -

stach, ale i od bi ciem róż nych pór w na szym ży ciu. Nie od ry wa nas on

od rze czy wi sto ści, lecz po ma ga nam żyć w niej bli sko Bo ga. Ró ża niec to

syn te za dzie jów każ de go czło wie ka, któ ry ma swo je ta jem ni ce ra do sne,

bo le sne, świa tła i chwa ły. Prze żył je Chry stus, prze ży ła Ma ry ja, prze ży -

wa my i my. Ró ża niec po ma ga nam więc nie tyl ko od na leźć Bo ga, ale i sa -

me go sie bie. Roz wa żać wraz z Ma ry ją waż ne fak ty z ży cia Je zu sa to

zna czy le piej ro zu mieć sło wa i czy ny Jej Sy na, po zwo lić Mu kształ to wać

ser ca i umy sły. Dla te go, jak mó wił Jan Pa weł II, mo dli twa ró żań co -

wa – tak ła twa, a rów no cze śnie tak bo ga ta – za słu gu je na to, aby wspól -

no ta chrze ści jań ska od kry ła ją po now nie. Sta no wi ona bo wiem

praw dzi wą mo dli twę ży cia, za rów no dla lu dzi pro stych i po kor nych, jak

i uczo nych oraz wpły wo wych. 

Trud no nie za uwa żyć, że w kil ku ostat nich wiel kich ob ja wie niach

Mat ka Bo ska wska za ła mo dli twę ró żań co wą ja ko naj bar dziej po trzeb ną

ludz ko ści. W cza sie ob ja wie nia w Lo ur des w 1858 r. mia ła sznur ró żań -

ca na ra mie niu, a przed stu la ty w Fa ti mie za chę ca ła, by co dzien nie od -

ma wiać ró ża niec. Z ró żań cem w rę ku zy sku je my świa dec two Ma ryi,

w ja ki spo sób ist nieć w zgo dzie z sa mym so bą i tym wszyst kim, co pro po -

nu je nam Bóg. Do brze ro bi my, wzy wa jąc Jej po mo cy, gdyż Ona ko cha

każ de go z nas z osob na, tak jak by po za na mi ni ko go nie by ło.

Ró ża niec przy po mi na, że wia ra to nie tyl ko stan umy słu, ale i co dzien -

ny spo sób na ży cie: oso bi ste, ro dzin ne, spo łecz ne i za wo do we. Bro ni nas

przed za mknię ciem się w krę gu spraw do cze snych, za po mnie niem, że Bóg

nas pierw szy umi ło wał, że Je go obec ność jest nie za słu żo nym da rem. Moż -

na zgłę biać teo lo gię, znać na wet do brze Bi blię, a nie spo tkać ni gdy Te go,

o któ rym ona opo wia da. Moż na czcić Ma ry ję i nie za uwa żać, że jest tuż

obok, że Jej ma cie rzyń ska tro ska to nie stro fy po ezji, ale kon kret na obec -

ność. Ten, kto ją od kry je, po zna, co to mi łość. Ona prze cież naj wier niej

spo śród lu dzi od po wie dzia ła mi ło ścią na Mi łość. W łącz no ści z Mat ką Bo -

ga mo że my my ślą i wy obraź nią zna leźć się w Be tle jem w noc Bo że go Na -

ro dze nia, na Kal wa rii w Wiel ki Pią tek i wszę dzie tam, gdzie pro wa dzą nas

ta jem ni ce ró żań ca. Przez ró ża niec po zwa la my, aby Ma ry ja nie tyl ko pro -

wa dzi ła nas w roz wa ża niu ta jem nic Chry stu sa, ale po mo gła nam na se rio

żyć Ewan ge lią, na da jąc głęb szy sens wszyst kim wy mia rom ży cia. 

Ró ża niec mo że my od ma wiać wszę dzie i za wsze. Moż na się z nim bu -

dzić, za sy piać i wę dro wać przez róż ne ży cio we chwi le po to, aby ni gdy

nie utra cić moc nej li ny, któ ra łą czy zie mię z nie bem. Ró ża niec po ma ga

nam, aby śmy w co dzien nym ży cio wym po śpie chu, skon cen tro wa ni na ro -

dzi nie i służ bie, nie zgu bi li się na dro dze do wiecz no ści. Po to jed nak,

aby od kryć je go praw dzi wą war tość, trze ba naj pierw wziąć go do rę ki.

Szcze gól na oka zja wła śnie się nada rza.

kapelan krajowy
strażaków
ks. st. bryg.
dr Jan Krynicki

Z różańcem 
w życie

� SŁUŻBA I WIARA

łusz czą cą się far bę, ogni ska rdzy za bez pie czo no od po wied nim pre pa ra -
tem kon ser wu ją cym i po kry to gła dzią.

Fi nal nie obiekt zo stał po kry ty po wło ką la kier ni czą, zgod nie z obo wią zu -
ją cym wzo rem tech ni ki woj sko wej i przy za cho wa niu obo wią zu ją cych za -
sad kon ser wa tor skich. Zo stał wy ko na ny prze gląd wszyst kich pod ze spo łów
i czę ści, wraz z dia gno sty ką sil ni ka. Spraw dzo no tak że układ ha mul co wy,
in fra struk tu rę pneu ma tycz ną, ko ła, bęb ny ha mul co we, okła dzi ny. Zre ge ne -
ro wa no amor ty za to ry, uzu peł nio no bra ku ją ce pły ny i wy mie nio no sma ry.
Czę ścio wo skom ple to wa no bra ku ją ce wy po sa że nie. Po ło żo no m.in. no wą
drew nia ną pod ło gę, za mon to wa no re flek to ry, zre kon stru owa no bra ku ją cą in -
sta la cję elek trycz ną. Do po sa żo no i do zbro jo no rów nież sil nik – w gaź nik,
apa rat za pło no wy, prze wo dy WN i cew kę za pło no wą. W po jeź dzie zre ge ne -
ro wa no rów nież układ wy de cho wy. W kom plek so wej re kon struk cji po jaz du
zo sta ły wy ko rzy sta ne pod ze spo ły sa mo cho du ZIŁ 152.

Eks po nat zo stał po raz pierw szy uru cho mio ny i za pre zen to wa ny w ru -
chu w dniu świę ta Woj ska Pol skie go 15 sierp nia 2012 r. Po ko nał o wła -
snych si łach tra sę o łącz nej dłu go ści 28 km. Był rów nież pre zen to wa ny
na wy sta wie cza so wej pt. „Tech ni ka woj sko wa na wy cią gnię cie rę ki”
w Skan se nie Gór ni czym „Kró lo wa Lu iza” w Za brzu.

Hi sto ria mo de lu
Mo del ZIŁ 485/BAV, daw niej ZIS 485 (ros. БАВ – большой

автомобиль водоплавающ ий, du ży pły wa ją cy po jazd), z na pę dem
na czte ry ko ła, kon struk cji Mo skiew skiej Fa bry ki Sa mo cho dów, Za kła -
dów im. Iwa na Li cha czo wa, pro du ko wa ny był se ryj nie od po cząt ku
lat 50. XX w. aż do 1962 r. W swo jej bu do wie i kon struk cji po zo sta wał
nie mal że ko pią ame ry kań skich wo zów DUKW 353, z okre su II woj ny
świa to wej. 

Na lą dzie osią gał pręd kość mak sy mal ną do 60 km/h, w wo dzie zaś po -
ru szał się z pręd ko ścią ok. 10 km/h. Zbu do wa ny był z wo do od por nej 
spa wa nej sta li. We wnątrz pod ło ga i su fit wy ko na ne by ły ze sklej ki ba ke -
li zo wa nej. Po nie dłu gim cza sie użyt ko wa nia ZIŁ 485 za stą pio no 
po jaz dem am fi bij nym PTS. 

Zwią zek Ra dziec ki eks por to wał te po jaz dy m.in. do Pol ski, Cze cho -
sło wa cji, Ru mu nii, do NRD oraz na Wę gry. 

Da nu ta Ja na kie wicz
pra cu je w Wy dzia le Do ku men ta cji Zbio rów 

Cen tral ne go Mu zeum Po ̋ ar nic twa w My sło wi cach 
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CMP)



� Po ten cjał in te gro wa nia bez pie czeń stwa po ża ro we go w no wo -
cze snym pro jek to wa niu bu dyn ków (The po ten tial of in te gra ting
fi re sa fe ty in mo dern bu il ding de sign), C. Ma luk, M. Wo odrow,
J.L. To re ro, Fi re Sa fe ty Jo ur nal 88 (2017), pp. 104-112.

Au to rzy pod kre śla ją, że w pro ce sie no wo cze sne go pro jek to wa -
nia bu dyn ków nie mo że za brak nąć miej sca na kwe stie do ty czą ce
bez pie czeń stwa po ża ro we go. Zda ją się być one nie od łącz nym ele -
men tem przy go to wy wa nia pro jek tów bu dow la nych oraz wła ści wych
prac wy ko naw czych. Przy to czy li przy tym wnio ski sfor mu ło wa ne
w trak cie mię dzy na ro do we go se mi na rium tech nicz ne go po świę co -
ne go pro ble ma ty ce pro jek to wa nia bez pie czeń stwa po ża ro we go
w bu dyn kach. Od by ło się ono w stycz niu 2012 r. w Gul la ne (Szko -
cja). Wy gło szo no w su mie dzie więć pre lek cji dla uczest ni ków
z Wiel kiej Bry ta nii, Au stra lii, USA, Nie miec, Ka na dy i Ko lum bii,
bę dą cych uzna ny mi eks per ta mi w za kre sie pro jek to wa nia obiek tów
bu dow la nych i nie tyl ko. Wy stą pie nia do ty czy ły m.in. czyn ni ków
ste ru ją cych bran żą zin te gro wa nej in ży nie rii po ża ro wej, pro jek to wa -
nia obiek tów wy so kich z per spek ty wy struk tu ral ne go spoj rze nia
na pro ble ma ty kę in ży nie rii po ża ro wej, pro jek to wa nia te go ro dza ju
bu dyn ków z ukie run ko wa niem na ich od por ność, stu dium przy pad -
ku The Land mark To wer, ak tu al ne go sta nu wie dzy o prak ty ce in ży -
nie rii po ża ro wej, zmian w spo strze ga niu jej zin te gro wa ne go,
struk tu ral ne go uję cia, a tak że wła ści we go punk tu wi dze nia z per -
spek ty wy dok to ran tów.

Za cen ne uzna no za pre zen to wa nie za sad ni czych spo so bów de fi -
nio wa nia bez pie czeń stwa po ża ro we go. Uwa gę zwró co no na to, jak
jest ono ro zu mia ne przez głów nych in te re sa riu szy pro ce su po wsta -
wa nia i użyt ko wa nia obiek tu bu dow la ne go. Na tej pod sta wie sfor -
mu ło wa no za ło że nia do wła ści we go po dej ścia zin te gro wa ne go.

Au to rzy wska za li przy tym ba rie ry utrud nia ją ce wdro że nie na -
kre ślo ne go przez sie bie po my słu. Są to m.in. czyn ni ki śro do wi sko -
we utrwa la ją ce ist nie ją cy sta tus quo, brak ram po stę po wa nia
i me cha ni zmów wdra ża nia roz wią zań zin te gro wa nych w roz pa try -
wa nym kon tek ście, nie do stęp ność pro gra mów edu ka cyj nych, lu ki
w wie dzy na uko wej, któ re nie po zwa la ją na opra co wa nie efek tyw -
nych na rzę dzi in ży nier skich, a tak że funk cjo no wa nie wie lu grup lob -
bin go wych, eks po nu ją cych swo je po trze by biz ne so we kosz tem
re al ne go po zio mu bez pie czeń stwa po ża ro we go w bu dyn kach i in -
nych obiek tach bu dow la nych.

� Oce na ry zy ka trans por tu ma te ria łów nie bez piecz nych: re -
wi zja w per spek ty wie wy pad ku LPG Via reg gio (HazMat trans -
por ta tion risk as ses sment: A re vi si ta tion in the per spec ti ve of the
Via reg gio LPG ac ci dent), G. Lan duc ci, G. An to nio ni, A. Tu gno li,
S. Bo nvi ci ni, M. Mo lag, V. Coz za ni, Jo ur nal of Loss Pre ven tion
in the Pro cess In du stries 49 (2017), pp. 36-46.

W ar ty ku le omó wio no za gad nie nia oce ny ry zy ka trans por tu ma -
te ria łów nie bez piecz nych. Za punkt od nie sie nia przy ję to zda rze nie,
do któ re go do szło 29 czerw ca 2009 r. na tra sie San Mar ti no di Tre -
ca te – Gri ci gna no we Wło szech. Po ciąg skła dał się z 14 wa go nów

o wa dze 46,7 t każ dy (od po wia da te mu ob ję tość ok. 110 000 l).
Wsku tek je go wy ko le je nia do szło do awa ryj ne go uwol nie nia sub -
stan cji nie bez piecz nej.

Au to rzy prze ana li zo wa li tak że zda rze nia o po dob nym cha rak te -
rze. Wy ni ki ze bra li w for mie ta bel i opi sów. Cie ka wych in for ma cji
do star cza wy kres pre zen tu ją cy licz bę ofiar dla trzech klu czo wych
sce na riu szy: 1) po ża ru ty pu flash, 2) po ża ru ty pu flash i eks plo zji
ob ło ku sub stan cji nie bez piecz nej (ga zu lub par cie czy) przy wy cie -
ku sta łym, 3) wy bu chu ty pu fi re ball, 4) po ża ru ty pu flash i eks plo zji
ob ło ku sub stan cji nie bez piecz nej (ga zu lub par cie czy) przy wy cie -
ku gwał tow nym.

W cie ka wy spo sób uka za no za leż no ści po mię dzy po szcze gól ny -
mi ro dza ja mi skut ków zda rze nia. Przy to czo no wie le przy czyn pier -
wot nych. Za ich spra wą mo że dojść do uszko dze nia cy ster ny
z sub stan cją nie bez piecz ną, po ża ru po wierzch nio we go, wy ko le je nia
się, zde rze nia z obiek tem znaj du ją cym się na to ro wi sku, zde rze nia
z in nym po cią giem, wy cie ku sub stan cji nie bez piecz nej, na ra że nia
na od dzia ły wa nie po ża ru zbior ni ków z LPG, wy cie ku LPG, zim ne -
go BLEVE, go rą ce go BLEVE, a tak że po ża ru ty pu flash. Po łą czo no
je tak, aby uka zać naj bar dziej cha rak te ry stycz ne cią gi przy czy no wo -
-skut ko we zda rzeń nie ko rzyst nych, czy li efekt do mi na.

� No wa pro ce du ra oce ny nad ci śnie nia wy bu chu BLEVE
(A new pro ce du re to es ti ma te BLEVE over pres su re), Beh ro uz
Hem ma tian, Jo aqu im Ca sal, Eulàlia Pla nas, Pro cess Sa fe ty and
Envi ron men tal Pro tec tion 111 (2017), s. 320-325. 

W ele men ta rzu każ de go stra ża ka, a na pew no w je go czę ści do -
ty czą cej ra tow nic twa che micz no -eko lo gicz ne go, zna leźć moż na in -
for ma cje na te mat wy bu chu ty pu BLEVE, do któ re go do cho dzi
(wca le nie rzad ko) za rów no w za kła dach prze my sło wych, jak i pod -
czas zda rzeń w trans por cie dro go wym. Au to rzy ar ty ku łu zwra ca ją
uwa gę, że sa mo nad ci śnie nie po wsta łe po prze kro cze niu wa run ków
kry tycz nych moż na osza co wać za po mo cą sze re gu mo de li opi sa nych
w li te ra tu rze, ba zu ją cych na pew nych mo de lach ter mo dy na micz -
nych. Zwy kle są one skom pli ko wa ne i wy ma ga ją szcze gó ło wych da -
nych wej ścio wych. Pre zen to wa ne wy ni ki pra cy ba daw czej
do star cza ją pro sty al go rytm, któ ry po zwa la sza co wać nad ci śnie nie
w zbior ni ku na pod sta wie za le d wie stop nia na peł nie nia zbior ni ka
oraz tem pe ra tu ry w mo men cie po wsta nia awa rii. Mo del ma te ma tycz -
ny skła da się z wie lo mia no we go rów na nia, któ re da je moż li wość
uzy ska nia do bre go sza co wa nia dla ty po wych ga zów pal nych, któ -
rych wy bu chy BLEVE za re je stro wa no w prze szło ści. Ar ty kuł tym
sa mym jest przy dat ny nie tyl ko dla pro jek tan tów urzą dzeń – zbior -
ni ków ci śnie nio wych, ale tak że dla stra ża ków – kie ru ją cych dzia ła -
nia mi ra tow ni czy mi, któ rzy sku tecz niej oce nią ry zy ko po wsta nia
wy bu chu BLEVE pod czas pro wa dzo nych ba dań. 

bryg. dr in˝. Wal de mar Ja skó łow ski, 
kpt. dr in˝. Pa weł Gro mek i kpt. dr in˝. Szy mon Ptak 
sà pra cow ni ka mi Szko ły Głów nej Słu˝ by Po ̋ ar ni czej
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STRAŻ NA ZNACZKACH

Nasi za granicą

Nowojorscy strażacy 
Na stro nie http://www.nyc fi re mu seum.org znaj dzie my wie le in for -

ma cji na te mat hi sto rii i dzie dzic twa kul tu ro we go służb ra tun ko wych
jed nej z naj więk szych świa to wych me tro po lii – No we go Jor ku.

Zbio ry te go mu zeum na le żą do naj więk szych na świe cie. To po -

nad 10 ty s. eks po na tów i ar chi wum se tek ty się cy fo to gra fii i do ku -
men tów z hi sto rii po żar nic twa mia sta. Ilu stru ją one ewo lu cję stra ża -
ków od bry gad ło pa to wych no we go Am ster da mu (daw na na zwa
No we go Yor ku) po no wo cze sne tech ni ki i wy po sa że nie prze ciw po ża -
ro we. W mu zeum mie ści się rów nież spe cjal ny dział po świę co ny 343
człon kom FDNY, któ rzy zgi nę li pod czas pa mięt nej ak cji ra tow ni czej
po za ma chach na World Tra de Cen ter 11 wrze śnia 2001 r.

Cie ka wost ką jest fakt, że wie le oka zów ze zbio rów jest do stęp nych
tyl ko po przez wi try nę in ter ne to wą mu zeum. W ten spo sób roz wią za -
no pro blem ogra ni czo nej prze strze ni eks po zy cyj nej, a tak że ko niecz -
no ści prze cho wy wa nia nie któ rych przed mio tów, ta kich jak hi sto-
rycz ne gra fi ki czy zdję cia, w spe cjal nych wa run kach – z uwa gi ich
wraż li wości na świa tło.

TB

Zarządzanie 
w organizacjach 
sektora publicznego

Pod ręcz nik ten to usys te ma ty zo wa -
ny wy kład z pod staw za rzą dza nia,
spraw dzo ny w to ku wie lo let nich za jęć
dy dak tycz nych i wzbo ga co ny o oce ny
wy nie sio ne z prak ty ki za wo do wej i ba -
dań em pi rycz nych. Jest do sto so wa ny
do po trzeb dy dak tycz nych na stu diach
re ali zu ją cych pod sta wy za rzą dza nia,
okre śla struk tu rę i treść pro gra mu
kształ ce nia na pierw szym ro ku stu diów.

Za łą czo ne ma te ria ły po moc ni cze zwięk sza ją wa lo ry prak tycz ne pod ręcz ni ka za -
rów no dla wy kła dow ców, jak i dla stu den tów. Jed no cze śnie opra co wa nie to
mo że być uży tecz ne dla ka dry kie row ni czej i pra cow ni ków zaj mu ją cych się ana -
li zą i oce ną or ga ni za cji pra cy oraz pro jek to wa niem uspraw nień or ga ni za cyj -
nych, pra cą szta bo wą, kon tro lą itp. W po łą cze niu ze zwię złym i przy stęp nym
opi sem po szcze gól nych za gad nień spra wia to, że książ ka speł nia pod sta wo we
wy ma ga nia do bre go pod ręcz ni ka aka de mic kie go z te go przed mio tu. 

Jej au tor, Tadeusz Zawadzki,  jest dłu go let nim i do świad czo nym na uczy -
cie lem aka de mic kim, by łym człon kiem Ko mi te tu Na uk Or ga ni za cji i Za rzą dza -
nia PAN, a tak że Ra dy Na uko wej Za kła du Za rzą dza nia PAN. Je go do ro bek
na uko wy i dy dak tycz ny obej mu je 14 mo no gra fii i skryp tów z dzie dzi ny or ga -
ni za cji i za rzą dza nia, kon tro li go spo dar czej i ochro ny mie nia. 

TB

� WARTO
PRZECZYTAĆ

Po ło żo ne na Oce anie Spo koj nym Wy spy Sa lo mo na wy da ły
10 mar ca 2014 r. atrak cyj ną se rię znacz ków po świę co ną ga sze -
niu po ża rów z po wie trza. W do bo ro wym to wa rzy stwie la ta ją cych
ko lo sów ga śni czych mo że my do strzec ory gi nal ną syl wet kę pol -
skie go sa mo lo tu po żar ni cze go PZL Mie lec M -18 Dro ma der. 
Czyż to nie powód do dumy?

Maciej Sawoni
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